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WASHINGTONAS. — Senato užsienio reikalų komiteto gink
lų kontrolės pakomitetis pradėjo klausinėjimus, kurių tikslas — 
įrodyti, kad, Amerika turi sumažinti savo kariuomenę užjūriuose. 
Pakomitečio. pirmininkas yra Montanos senatorius Mike Mans
field, kuris jau 13 metų reikalauja išvežti kariuomenę iš Europos. 
Jis savo reikalavimus grindžia principu, kad Amerika neturi lai
kyti kareiviu svetimose šalyse 28 metus po karo pabaigos. Jis kartu 
reikalauja, kad Vakarų Europa pati daugiau prisidėti] prie savo 
gynybos.

Amerikos jėgos Europoje bu
vo nusiųstos prezidento Truma- 
no kaip Amerikos įAašas į Nato 
sąjungos jėgas. Nuo to laiko 
Europoje yra 307,000 amerikie
čių kareivių — keturios divizi
jos Vakarų Vokietijoje, 50,000 
aviacijos karių įvairiose Euro
pos bazėse ir šeštasis laivynas 
Viduržemio jūroje, šalia karei
vių prie bazių gyvena ir apie 
250,000 šeimų narių. Kariuome
nės išlaikymas kainuoja kasmet 
apie 4 miliardus dol. Amerikos 
prekybos su; užsieniu deficitą 
nemažai padidina kariuomenės 
išlaikymo Europoje ir kitur iš
laidos. Kasmet prie deficito pri
sideda 2.1 milijardai dol. įskai
tant 400 mil. dol. šeimų išlaiky
mui. - ;

Kariuomenės išvežimo šalinin
kai nurodo, kad Europos vals
tybės, kurios 1951 metais buvo 
silpnos ekonomiškai ir kariniai, 
dabar jau yra pakankamai stip
rios pačios pasirūpinti savo gy
nyba. Europos šalys vidutiniš
kai išleidžia gynybai 4% savo 
visuminio gamybinio produkto, 
kada Amerika išleidžia gynybai 
7.5%. Sen. Mansfieldas neuž
miršta nurodyti, kad sovietai la
bai pasikeitė nuo Stalino’ laikų, 
kad karo pavojai sumažėjo, kad 
kariuomenės laikymas yra šalto
jo karo anachronizmas, kurio 
Amerika dabartinėse sąlygose 
nebegali sau leisti, nes doleris 
silpnėja ir reikia sumažinti gy
nybos išlaidas. Amerikai suma
žinus savo jėgas Europoje, so
vietai irgi bus priversti mažinti^ 
savo jėgas, sako kongreso libera
lai.

Vyriausybės politikos aiškin
tojai nurodo, kad tik Amerikos 
gynybos skydas Europoje taip 
ilgai išlaikė taiką. Be to, ameri
kiečiai užjūriuose negina ten 
esančių valstybių, bet gina ir 
saugo Ameriką ir jos interesus. 
Europos nepriklausomybė yra 
Amerikai gyvybiškai svarbi. So
vietų Sąjunga.vis dar siekia po
litinio ir ekonominio Europos do
minavimo. Amerikai sugrįžus į 
izoliacionizmą, sovietų tikslų sie
kimas žymiai palengvėtų. Nato 
organizacija įrodė, kad jos įstei
gimas buvo pagrįstas. Ji savo 
tikslų atsiekė. Dabar negalima 
mažinti sąjungos ir jos silpnin
ti, kada ji pasiekė savo uždavi
nius.

Valstybės pasekretorius Ken
neth Rush pareiškė kongrese, 
kad negalinfa mažinti kariuome
nės dabar, kai spalio 30 d. Vieno
je pradedamos derybos su sovie
tais dėl kariuomenių mažinimo. 
Jei Amerika vienašališkai suma
žins jėgas, kokį tikslą sovietai 
turės mažinti savo 330,000 vyrų 
kariuomenę, laikomą Rytų Euro
pos valstybėse klausia Rush?

Sen. Mansfieldas siūlo išvežti 
50% kareivių. Iki šiol jo pana
šūs pasiūlymai nepraeidavo, ta
čiau kongrese šiais metais vieš
patauja tokia nuotaika, jam ga
li pasisekti pravesti savo suma
nymą, kas atsilieptų į visą Ame
rikos užsienio politiką.

IS VISO PASAULIO

Erdvės lakūnai: kairėje soviet v kosmonautas pulk. Aleksei Leonov, dešinėj — amerikietis as
tronautas puik. David Scott. Jiedu sėdi Sojuz erdvėlaivyje kosmonauty treniravimo centre, ne
toli Maskvos. Šiuo metu Leonovas ir kiti rusai susipažįsta su amerikiečiu metodais Houstono 

erdvės centre.

ČIKAGA. — Amerikos Lietuvių Taryba jau trečiadienį pa
tyrė iš gerai informuotų suomių šaltinių, kad iš Lietuvos pabėgęs 
Viktoras Šneideris buvo Suomijos vyriausybės pripažintas poli
tiniu pabėgėliu ir jam leista laisvai išvykti, kur nori. Tos pačios 
dienos vakare Šneideris jau buvo Londone.

MASKVA. — Pernai gruodžio 
mėn. sovietų laisvas “Ob” šiau
rės jūroje pateko tarp ledų kal
nų ir ilgai negalėjo pajudėti. Da
bar Tass paskelbė, kad laivas 
išsivadavo iš ledų, stipraus vėjo 
ir dinamito padedamas.

’ -LUCASVILLE. — Ohio ka
lėjime kalinys nušovė du prižiū
rėtojus. Paslaptis, iš kur jis ga
vo revolverį. Kalinys bandė, pri
sidengdamas prižiūrėtojais, iš
eiti iš kalėjimo, tačiau kiti sar-^Į ,
gybiniai jį puolė ir nuginklavo.1 ^ui- Dviem-japonų ir vienai australų delegacijai buvo pranešta 
Kalinys, 23 metų amžiaus, sėdė- a**dėti kelionę, nes per ateinančius tris mėnesius Kinijos vyriau- 
jo iki gyvos galvos už žmogžu
dystę.

WASHINGTONAS—V aisty- titųciją ir užpildyti tuščias vietas vyriausybėje, partijoje ir ka
bės departamentas, gindamas riuomenėje. Kongreso metu vyriausybės nariai, ypatingai prem-

KINIJOS VADAI ŠAUKIA KONGRESĄ
PEKINAS. — Kinijos vyriausybė paprašė kai kurias numa

tytas svetimų valstybių delegacijų keliones atidėti vėlesniam lai-

sybei bus sunku jas priimti. Pekine turi įvykti 10-tasis komu
nistų partijos kongresas, kurio data dar nepaskelbta, bet kurį 
atidėlioti jau nebeįmanoma, nes jis turi pakeisti'valstybės kons-

Kambodijos bombardavimą 1969 
metais, paskelbė, kad tuometinis 
Kambodijos valdovas Sihanoų- 
kas ne tik sutiko, kad amerikie
čiai pultų komunistus prie 'P. 
Vietnamo sienos, bet to net pra
šė, norėdamas, kad Viet Congo 
ir šiaurės Vietnamo kareiviai 
pasitrauktų iš jo valstybės ribų., 
Sihanoukas tą žinią paneigia.

PETROUOLIS. — Brazilijoje; 
Šią savaitę prasideda antrasis 
tarpzoninis šachmatų turnyras,; 
kuriame dalyvauja 18 šachma-' 
tininkų, jų tarpe: Lev Pogula-' 
jevski, Paul Keres, Efim Geller' 
iš Sovietų Sąjungos, Vlastimil 
Hort iš . Čekoslovakijos, Boris 
Ivkov iš Jugoslavijos. Pirmasis- 
turnyras irgi su 18 dalyvių ne
seniai baigėsi Leningrade. Trys 
geriausiai pasirodę: Viktor Korč- ’ 
no j, Anatoly Karpov ir Robert! 
Byrne iš < 
Brazilijoj bus išrinkti dar trys, 
o šalia jų finalinėse žaidynėse 
dalyvaus dar du buvę pasaulio (valdžioje galima matyti iš to, kad 
čempionai Boris Spaski ir Tigran iš 21 politbiuro nario tik 11 yra 
Petrosian. Tų aštuonių susikir-į viešai minimi. Partijos centro 

komitetas neturėjo posėdžių jau 
3 metai. Iš jo daug narių din
go be žinios. Prieš kultūrinę re
voliuciją vyriausybė turėjo 40 
ministerių ir 9 komisijas, kurių 
pirmininkai buvo ministerių ran
go. Visi jie sudarydavo premje
ro Chou vadovaujamą Valstybės 
Tarybą. Dabar, po kultūrinės 
revoliucijos veikia tik 17 minis
terijų; ir trys komisijos. Gyny
bos ministerija, kuriai vadovau
davo Jan Piao, neturi naujo mi- 
nisterio. Nepaskirtas ir naujas 
kariuomenės štabo viršininkas 
vietoj’ Huang Yung Shengo, ku
ris dingo kartu su Lin Piao. Jis 
irgi dalyvavo sąmoksle prieš 
Mao. .*

Stebėtojai sako, kad partijoje 
ir vyriausybėje yra kelios gru
pės, kurios tarp savęs varžosi. 
Kongrese teks užpildyti visas 
spragas, priimti naują partijos 
ir valstybės konstituciją, pa
skirti naujus žmones į valdžios 
vietas. Tai yra svarbūs uždavi
niai, kurie pareikalaus viso da
bartinių partijos vadų dėmesio 
ir laiko. J .. *

jeras Chou Eų,. Lajus, bus labai užimti ir negalės susitikinėti su 
užsienio svečiais, a '

Iš,buvusių 5 Kinijos vadų tik 
MaoTse Tungas if Chou En La
jus yra partijos politbiuro vyk
domojo komiteto nariai. Nei 
partijos nei valstybės konstitu
cijos .nebeturi galios, nes pa
skutiniame partijos kongrese į 
konstituciją buvo Įrašyta, kad 
Lin Piao yra Mao Tse Tungo pa
dėjėjas ir įpėdinis. Tas buvo 1969 
m. Nuo to laiko Lin Piao yra par
tijoje nuvertintas iki išdaviko, 
Nuo to laiko Lin Piao yra parti
joje nuvertintas iki išdaviko, 
sukčiaus, apsimetėlio, veidmai
nio lygio. Jis žuvo bėgdamas iš 
Kinijos, kai buvo išaiškintas jo 
sąmokslas prieš Mao Tse Tungą: 
Nuo to laiko, daug jo draugų ir

JAV, pateko j finalus.buvo iš partijos išva- 
lyti.

Kokios spragos yra Kinijos

time paaiškės čempiono Bobby 
Fischerio oponentas.

ADDIS ABABA. — Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie pir
madienį šventė 81 metus.

derybas su šachu
WASHINGTONAS. — Irano' 

šachas baigė pasikalbėjimus su 
prezidentu Nixonu. Paskelbtame 
pareiškime sakoma, kad Ameri
ka turi interesą išlaikyti Persi
jos įlankoj pastovumą, saugumą 
ir pažangą, tačiau tos srities gy
nyba yra valstybių, kurios ten 
gyvena, atsakomybė.

Prezidentas pabrėžė Amerikos 
siekimą toliau konstruktyviai 
siekti Viduriniuose Rytuose tai
kos. Irano šachas pradėjo po
sėdžius su gynybos sekretoriu
mi James Schlesingeriu ir ki
tais Pentagono pareigūnais. Sa
koma, kad jis nori pirkti nau
jausių Amerikos F-14 lėktuvų, 
kurie vadinami “Tomcat” ir kai
nuoja po 14 mil. dol. kiekvienas'.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

PHNOM PENHAS. — Trečia
dienio naktį komunistų jėgos pir
mą kartą apšaudė patį Kambo- 
dijos centrą — Phnom Penho 
miestą. Nukrito apie 30 sviedi
nių, kurie padarė nuostolių ci
vilių namams, septyni žmonės 
žuvo ir 20 buvo sužeistų.

Spėjama, kad komunistų tiks
las yra sukelti sostinėje paniką 
ir pakirsti kovos dvasią. Prezi
dentas Lon Nol per .radiją ragi
na gyventojus budėti ir drąsiai 
tęsti kovą, tačiau, stebėtojų ma
nymu, jo žodžiai padėties nepa
keis. Frontas yra 7 mylios į pie
tus ir pietvakarius nuo miesto 
centro.

Viet Congas nenori 
“neutraliųjų”

SAIGONAS. — Viet Congas 
atsisakė priimti P. Vietnamo 
valdžios paleidžiamus politinius 
kalinius, kurių tarpe, buvo Ngoc 
Chau, buvęs parlamento narys, 
aukštas valdžios pareigūnas, pre
zidento Thieu kritikas. Kartu ir 
Chau nenorėjo patekti į komu
nistų rankas, nors jis Saigono 
valdžios buvo ilgai kalinamas. 
Tarp paleidžiamų kalinių 12 in
teligentų pasirašė laišką Ame
rikos spaudai, pareikšdami ne
norą važiuoti pas komunistus, 
nors savo opozicija Saigono val
džiai jie komunistams ir buvo 
naudingi. Komunistai tokius as
menis laiko “neutraliais” ir ti
kisi, kad ateityje, sudarant vy
riausybę iš trijų elementų, jie 
bus priimti, kaip neutralūs tarp 
komunistų ir Saigono reži
mo.

Peronas išstumia 
kairiuosius

BUENOS AIRES. — Argen
tinos valdžioje esą dešinieji pe- 
ronistai, pasitraukus Camporai 
iš prezidento vietos, pradėjo iš
stumti iš valdžios kairiuosius 
peronistus.

Pasitraukė užsienio reikalų 
ministeris Juan Carlos Puig ir 
vidaus — Esteban Righi. Buvo 
atleistas įtakingas kairysis, tele
vizijos direktorius Carlos Gene. 
Įdomiausia, kad nauju saugumo 
viršininku buvo paskirtas pul
kininkas Osinde, buvęs tose pa
reigose senais Perono diktatūros 
laikais. Jį kairieji kaltina dėl 
susišaudymo Perono sugrįžimo 
dieną. Cam poros vyriausybėje 
jis buvo gavęs sporto vicedirek
toriaus vietą. Peronas jį paaukš
tino į saugumo viršininko vie-

• Prezidentas Nixonas nu
sprendė pats kreiptis į teismus 
ir prašyti, kad., jie panaikintų 
jam senato komiteto ir specia
laus prokuroro įteiktas subpe- 
nas. Ginčas dėl prezidento galių 
gali pasiekti Aukščiausiąjį Teis
mą. - . ..
• P, Vietnamo vyriausybė 

apkaltino Sovietų Sąjungą, kad 
ji laužo 'Paryžiaus susitarimą 
dėl karo paliaubų Vietname. So
vietai atsiuntę Hanojui pačių,“’ 
naujausių priešlėktuvinių rake
tų Sam-3, kurių iki Šiol gavo tik '_ 
Egiptas. Kartu su raketomis at
vykę ir sovietų 'instruktoriai.

• U JIIP1
• Buvęs Texas*. gubernato

rius John Connally .pasitraukė 
iš prezidento patarėjo' pareigų. 
Sakoma, kad. prezidentas .retai 
su. juo susitikdavo ir. mažai jo 
patarimų klausė. * . '
• Norvegijoje policija suėmė

du asmenis ir ieško dar trijų. Jie Karaliaus giminės, kurie yra Af- 
kaltinami vieno Maroko kilmės ganįsfane> y]fa saUgQS įr jįe fous 
arabo nužudymu. Arabas ture- paprastaįs Afganistano
jęs ryšių su teroristų organizaci-1 piliečiais> pasakė naujasis pre-

nerėmė sukilimo
KABULAS. — Naujasis Af

ganistano prezidentas, paėmęs 
valdžią perversmo keliu, Moham
mad Da ud pareiškė spaudos kon
ferencijoje, kad Sukilimas prieš 
karalių įvyko be jokios svetimos 
valstybės paramos ar žinios. Af
gano žmonės niekada netarnavo 

J svetimiems ir netarnaus, pasakė 
Daud.

Jis pranešė, kad revoliucija 
buvo reikalinga, nes karalius ne
darė reikalingų reformų. Revo
liucija įvykusi daugiau dėl vi
daus sumetimų, negu dėl užsie- 

•j nio politikos klausimų. Konsti
tucija bus pakeista, žmonės, ku- 

j rį laiką neteks kai kurių laisvių.

ganistane, yra saugūs ir jie bus

ja, o jį nušovę asmenys esą žy
dų žvalgybos nariai.
• žinios iš Paryžiaus sako, 

kad ten labai sumažėjo ameri
kiečių turistų skaičius. Dėl to 
nukenčia prancūzų viešbučiai, 
restoranai ir su venini pardavė
jai. Dolerio vertei nukritus,

zidentas.

Erlichmanas
I

Watergate komitete
WASHINGTONAS. — Trečia- 

Prancūzijoje viskas labai pa- dienio Watergate komiteto sesi- 
brango ir amerikiečių šią vasa- joje buvęs prezidento patarėjas 
rą yra 30% mažiau, negu pa-. Erlichmanas pareiškė nuomonę, 
prastai.
• Prancūzija vakar buvo pa

siruošusi bandyti antrą savo 
atominę bombą.

Herman Talmidf#, demokratai 
ii GeonMjo*, $>neto Watergate ko-
S# n.

|kad miręs FBI direktorius turė
jo būti atleistas, nes jis buvo už
sispyręs ir dažnai trukdydavęs 
vidaus saugumo operacijose. Dėl 
jo nenoro įvelti FBI j Ellsbergo 
šnipinėjimo bylą, teko patiems 
Baltiesiems Rūmams imtis žy
gių surinkti apie tada labai įta
riamą Ellsbergą platesnių žinių. 
Dėl to buvo įsilaužta ir į Ellsber
go psichiatro kabinetą.

Hooveris nenorėjęs kištis į tą 
bylą, nes jis draugavęs su Ells
bergo uošviu Louis Marx.

Komiteto pirmininkas kelis 
kart įspėjo susirinkusią į klau
sinėjimus publiką nereikšti savo 
pritarimo ar nepritarimo komi
tete pareiškiamiems dalykams. 
Publika ploja, kai įeina sen. Er
dvinas. Ji plojimais palydi aštres
nius senatorių klausimus. Keli 
sensoriai pasisakė prieš to
kią atmosferą, kuri iš apklausi
nėjimų padaro spektaklį ar cir
ką.

Šneideris liepos 14 d. mažu 
laiveliu pabėgo iš Lietuvos. 
Baltijos jūroje jį paėmė suomių 
laivas. Suomių vyriausybės nu
tarimui nemažai prisidėjo Ame
rikos lietuvių organizacijų ir'pa
vienių asmenų laiškai ir telegra
mos, reikalaujančios neišduoti 
Šneiderio sovietų organams.

Vakar Chicago Sun Times pra
nešė, kad 25 metų statybos inži
nierius, kuris pabėgo laiveliu iš 
Lietuvos, trečiadienio naktį at
vyko į Britaniją. Viktoras Šnei
deris pareiškęs, jog nuostabu yra 
būti šalyje, kur gali jaustis lai
mingu. žmonės, kurie gyvena 
šioje šalyje ir šioje pasaulio da
lyje negali suprasti, ką reiškia 
laisvė ir galėjimas daryti; ką 
nori, laisvai gyventi. Rusijoje 
to nėra, pasakė Šneideris.

Jis papasakojo jį pasitikus;em 
korespandentams, kad jis jau 
1970 metais bandė pabėgti iš So
vietų Sąjungos, tačiau buvo pa
gautas ir 18 mėnesių uždarytas 
darbo stovykloje.

Saugumo Taryba

NEWYORKAS. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba baigia 
debatus Viduriniųjų Rytų klau
simu. Aštuonios valstybės pa
siūlė arabams labai palankią re
zoliuciją, kuri gali būti priimta, 
nežiūrint Amerikos ir Izraelio pa
stangų ją sušvelninti. Rezoliu
cija pasmerkia Izraelio okupa
ciją arabų žemėse, kurios buvo 
paimtos 1967 m. kare ir išreiš
kia susirūpįnimą dėl Izraelio ne
bendradarbiavimo su Jungtinių 
Tautų tarpininku dr. Gunnar 
Jarring.

Pirmą kartą rezoliucija mi
ni “palestiniečius”, kurių teisės 
ir aspiracijos turi būti patenkin
tos siekiant konflikto sprendi
mo. Ankstyvesnėse panašiose 
rezoliucijose palestiniečiai ne
buvo minimi, pasitenkinant pa
tarimu “išspręsti pabėgėlių pro
blemą”.

Izraelis reikalauja, kad arabai 
sutiktų derėtis be jokių iš anks
to statomų sąlygų. Izraelio am
basadorius pareiškė tarybai, kad, 
jei šitokia rezoliucija bus priim
ta, Jungtinės Tautos nebegalės 
turėti žymesnio vaidmens ieš
kant konflikto sprendimo. Sekre
torius Waldheimas ruošiasi pats 
vykti" į arabų sostines ir į Izraelį. 
Po tokios rezoliucijos jo ran
kos bus suvaržytos.

Rašytojas

BONA. — Vakaru Vokietijos 
rašytojas, gavęs- Nobelio premi
ją Heinrich Boel jau kelis kart 
piktai pasmerkė sovietų režimo 
rašytojų ir kitų disidentų per
sekiojimą. Tasso agentūra kri
tikuoja rašytoją, kurio daug 
knygų išverstos į rusų kalbą, 
nes jis rašė pasmerkdamas ka
rą ir propaguodamas taiką. Ra
šytojas pasisakė prieš šaltą, dirb
tinį kultūrinį bendravimą su so
vietais, kurie ligoninėse ir dar
bo stovyklose kankina savo ra
šytojus ir kultūrininkus.



Detroito naujienos
Tautinio kambario rengimas

T epos 19 d. lietuvių kamba
rio įrengimo reikalu Waine State 
un'versitete komiteto posėdis 
įvyko Viktoro ir Birutės Rauc- 
k ų namuose. Dalyvavę pirm. 
Jurgis Mikaila, V. ir B. Rauc- 
kia:. Stefanija Kaunelienė, Vin
cas Tamošiūnas, Vacys Urbonas, 
Dabja Augūnienė ir Antanas 
Sukauskas. -Tarp visų kitų eina
mų ų reikalų nutarta daryti lo
teriją. • Fantai: automobilis, 
snaivota televizija ir geras ra
dijo aparatas. Supirkti daik- ■ 
tams pinigų po 1,000 paskolino ; 
Birutė ir Viktoras Rauckiai, Va
cys Urbonas ir Stasys Račiukai
tis. Aukos kambariui įrengti

plaukia. Kas dar nepaaukojo, 
komitetas prašo savo auka pri
sidėti prie kilnaus užsimojimo.

Liepos 22 d. švyturio Jūrų 
šaulių ir Stasio Butkaus kuopų, 
nupirktame žemės sklype prie 
Menchesterio, netoli “Daina
vos”, įvyko šaudyklos atidary
mas, dalyvaujant "dideliam bū
riui detroitieaų.' Atidaromąjį 
žodį tarė šv. Jūrų šaulių kuopos 
pirm. Mykolas Vitkus. Kaspiną 
perkirpo ir žodį tarė šaulių Są
jungos pirm. Vincas Tamošiū
nas. Sveikino Šaulių Sąjungos 
garbės teismo pirm. Marijonas 
šnapštys. A. Bukauskas

6 vai. ryto jau buvome Čikago
je, prie Marquette Parko para
pijos bažnyčios. Vykdami į 
Vašingtoną, kelionėje sugaišo
me apie 15 vai., o grįždami at
gal — tik apie 12 va).

prisi-Tenka su džiugesiu 
minti šiame žygyje dalyvavusį 
mūsų mieląjį jaunimą.. F a s 
dienas Vašingtone buvo karš
ta ir piketuotatpjanis teko pra
kaituoti. Senesnieji pasikeis
dami, pavėsyje sustoję pailsė
davo? O jaunimas nors ir su 
prakaitavęs, be pakaitos vyk
dė jiems pavestus darbus: ne
šiojo plakatus, dalijo atsišau
kimus, darė nuotraukas ir

“KO JŪS NORITE.
LIETUVA YRA LAISVA

Šis tas iš žygio į Vašingtoną

Karštu verdu prakaitas 
vingiuoja,

Bet miela širdyj,

Kad už laisvą tėviškės 
rytojų,

Jaunime tu, budi?
Pr. Nenorta

kalbėdami tarpusavy- 
nagrinėjo Šiame krašte ir

Galutinai išaiškėjus,, kadileiviai, 
dabartinis Rusijos diktatorius je, 
ir daugelio buvusių laisvų kraš- visame pasaulyje besireiškian- 
tų pavergėjas L. Brežnevas š, 
m. birželio mėnesyje lankysis 
JA Valstybėse, šiame krašte gy
venantieji lietuviai ir visi kiti 
geros valios tautiečiai suskato 
ruošti viešus, griežtus protes
tus prieš pavergėją ir reikalau
ti laisvės pavergtiems kraštams.

Neatsiliko ir čikagiečiai. 
Penktadienį, birželio mėn. 22 
d, 8 vai. vakaro, Cicero lietu
vių respublikonų ir ALT-os pa
samdytu autobusu, iš Čikagos 
ir apylinkių susibūręs 34 as
menų junginys nuo Marquet
te Parko parapijos bažnyčios 
pajudėjo Vašingtono kryptimi.

Junginį sudarė maždaug pu
sė vyrų ir pusė moterų, tarp 17 
ir 85 metų amžiaus. Dalyvavo 
ir jaunimas, tačiau daugumą 
sudarė jau pagyvenusieji. At
sirado ir invalidų, kurie nepa
būgo leistis į gana tolimą ir 
varginančią kelionę. Tai retai 
pasitaikantis didelio pasiauko
jimo pavyzdys. Autobuse’ dar 
buvo ir laisvu vietų. Gaila, kad, 
pasitaikius tokiai retai progai, 
ja nepasinaudojo , ypač pen
sininkai. Galėjo nemokamai 
nuvykti į Vašingtoną, aplan
kyti šio krašto gražiąją sostinę 
ir atlikti naudingą darbą mūsų 
Lietuvėlės laisvinimo reikalu.

Šiam žygiui sutartinai vado
vavo iš jaunimo ir senesniojo 
amžiaus

Gerai patyrusio mechaniko 
vairuojamas autobusas riedė
jo nustatytu 70 mylių per va
landą greičiu. Jau temo, kai 
pervažiavome Ohio valstijos 
sieną. Vyresniojo amžiaus ke-

skirti vadovai.

sčius svarbius politinius įvy
kius. Kiti aptarė ir smerkė nuo
lat didėjančią netvarką šio 
krašto ekonominėje būklėje ir 
pasakišką maisto produktų kai
nų kilimą. O jaunimui šie klau
simai lyg ir ne pakeliui. Susi
būrę krūvon užtraukė lietuviš
ką sutartinę.

Nuvažiavę apie trečdalį ke
lio, sustojom trumpai pailsėti 
bei atsigaivinti. Suėję restora- 
nan, vieni užkandžiavo, kiti 
alučiu arba šiaip gėrimais troš
kulį malšino. Kiek pasistipri
nę, važiavom toliau. Švintant 
mūsų autobusas jau riedėjo 
kreivais, kalnuotais Pensilvė- 
nijos plentais. Dalinai mums 
priminė mieląją Žemaitiją, šeš
tadieni, birželio mėn. 
apie 10 vai. rytą Čikagos 
mes jau buvome vietoje, 
visai netoli Vašingtono 
eioje *p. Genių 
dencijoje.

P. Genys, jau pagarsėjęs lie
tuvis visuomenininkas, pasvei
kino mus laimingai atvykusius, 
kiekvienam įteikė po trispalvį 
ženklelį ir liepė prisisegti prie 
krūtinės. Tai simbolis, kuris 
mus jungė, moraliai stiprino ir 
priminė: kas mes esame ir ko
kius įsipareigojimus atvykome 
čia atlikti.

Nuoširdi šeimininkė p. Ge
nienė, susikvietusi mus į me
niškai išpuoštas erdvias patal
pas, ragino pasinaudoti jos 
parūpintais ir ant stalo sudė
tais valgiais, kavute ir skanės
tais.

Dvasiškai ir kūniškai pasis-

laiku.

esan-
jaūkioje rezi-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISU TU SOVIET OCCUPIED LITHlANIĄ. ČiKagletės įspūdžiai oKu 

puotoje Lietuvoje apsilankius, 101 psl Kaina $1.00.
j. Jasmines, A KISS i N THE DARK. Pikantiškų n intymių nuotykiu 

aprašymai, paimu iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kama $2.50.

Kristijonai Donelaitis, THE SEASONS. Klasines poemos “Metai” poeti 
N ado Rastemo vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK \j 
tauto oruozai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

uauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
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pirminę perlaidą
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tiprinę, pagal tai dienai nusta
tytą programą, 3 vai. sėdome 
į autobusą ir važiavome mies
tan savo pirmojo “puolimo” 
vykdyti. Nors Brežnevo Vašing
tone tą dieną ir nebuvo, tačiau 
pasiekę miesto centrą, tuojau 
pastebėjome sustiprintas poli
cijos sargybas. Ypač tirštai 
buvo apgultas parkas, su jame 
švitančiais Baltaisiais Rūmais, 
iš kurių veikia šio krašto aukš
čiausioji vyriausybė. Čia nuo
lat zujo policijos automobiliai, 
motociklininkai ir pėsčiųjų po
licijos pareigūnų būriai. Jie 
saugojo ir gynė nusikaltėlį, 
šiuo atveju pasaulinio masto| 
nusikaltėlį, daugelio kraštų 
bei tautų pavergėją, nekaltų 
žmonių pripildytų kalėjimų ir 
darbo stovyklų prižiūrėtoją.

Mieste sustojome toje vieto
je, kur buvo numatytas pike
tą vimas. Pastebėjusi mūsų 
“tanka” su kitos valstvbės nu
meriu, tučtuojau prisistatė po
licija. Po trumpų derybų lei
do piketuoti. Susirikiavę ei
lėn, su vėliavomis ir aukštyn 
iškeltais piketais, tvarkingai 
žygiavome šaligatviu. Artėjo
me prie Baltųjų Rūmų. Terei
kėjo pereiti NVV K skersgatvį, 
ir mes jau būtume patekę į 
Baltuosius Rūmus supantį par
ką, bet visas policijos būrys 
mums užstojo kelią. Prasidėjo 
derybos. į kurias buvo iškviesti 
ir aukštesni policijos pareigū
nai. Vis dėlto prie Baltųjų Rū
mų mūsų neprileido, nors dau
gybė žmonių ten vaikštinėjo. 
Paklausus policiją, kodėl ki
tiems galima, o mums ne, at
sakyta: Palikite savo piketus 
čia ir tada visai laisvai galite 
kaip ir kiti ten vaikštinėti.

Nutarta piketuoti prie netoli 
esančio, didžiulio Statler Hil
ton viešbučio, kuriame apsis
tojusi nemaža dalis Brežnevo 
bolševikinės palydos. Čia su
gaišome apie dvi valandas. Pi- 
ketavimo metu praeiviams da
lijome anglų kalba spausdin-

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- 
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tus atsišaukimus. Policija visą 
laiką sekė mus, ir mūsų šios 
dienos darbas baigėsi be ypa
tingų nuotykių^

Mieste pavakarieniavę se
nesnieji grįžo atgal į p. Genių 
sodybą. O jaunesnieji pasiliko 
mieste ir patys-pasirūpino-nak
vynėmis. P, Geniai didesnę 
dalį, pakeleivių apnąkyįno.. sa
voje jaukioje. Betuvįškoję. pa
stogėje. Kelis iš jų nuosąvivau- 
tomobiliu išsivežė netoli, gj’ve- 
nąs kitas šio kį-rašto žymus lie
tuvis veikėjęs,s pagarsėjęs, tau
tosakininkas Dr*. J Bąlyš;

Mielų geradarių rūpestingai 
suguldyti, puikiai pailsėjome. 
Sekmadienio Ąrtą, pasistipri
nę jų skaniai paruoštais pusry
čiais, 11 vai. .atsisveikinome, 
padėkojome už' Jų sųte.iktą 
iliums jaukią glčįbą ir, susėdę 
autobuęan, vykome miestan 
paskutiniojo “pdotimo’’* atlik
ti. Ir vėl pasirfnkta Statler 
Hilton viešbutis, kur ir polici
ja mums netrukdė; ir savo 
darbu galėjome* pelnyti dau
giau naudos. Jaii anksčiau mi
nėjau, kad šiamę ^viešbutyje 
apsistojo nemaža’ dalis bolše
vikinės palydos; atvykusios 
kartu su Brežnevui Be to, čia 
nuolat vyko dideli pėsčiųjų 
judėjimas, kurieiftš dalijome 
atsišaukimus. •

Policija atidžiai saugojo mus, 
kad kartais “pralaužę frontą” 
neprasiskverbtuine atčiau Bal
tųjų Rūmų. Polieifdš buvo dvi
gubai daugiau, nėgU mūsų. Jie 
suprato, kad mes šėvo popie
riniais ginklais nėsudrebinsi- 
me Baltųjų Rūmų h* nepakeisi
me šio krašto vyriausybėš nu
sistatymo daryti: nuolaidas iš 
Kremliaus besilankančiam sve
čiui melagiui ii suktam apga
vikui. -

Susiririkiavus eNon “žąsele” 
ir' bevaikštinėjanf Šaligatviu, 
prie ponios nešusjok plakatą 
su įrašu, reikalaujančiu Lietu
vai laisvės, priartėjo gana šva
riai apsirengęs vyriškis ir ro
dydamas pirštu į’plakatą, ang
liškai tarė: “Lietuva dabar yra 
laisva, ko gi jūs daugiau nori
te!” Poniai pradėjus aiškinti, 
kad į dabartinę bolševikų pa
vergtą Lietuvą negalima lais
vai lankytis, o iš ten mūsų ar- e 
timiesiems irgi trukdoma iš
vykti. Vyriškis daugiau nebe
kalbėjo. pasitraukė toliau ir 
dingo viešbučio tarpduryje.

A. Gromyka. š. m. liepos mėn. 
pradžioje, Ba lt i jos kraštams,:
išraudęs begėdiškai pakartojo, 
jau prieš IrisdešiifiV meftj potif- 
biuro nukaltą, melagystėmis 
paremtą ir •nuolat kartojamą 
posakį: “Lietuvaę Latvija ir 
Estija laisvu noru prisijungė 
prie Sovietų Saiupgbs ir dabar

yra laisvi kraštai, tad ko jūs 
daugiau norite.”

Mūsų rikiuotėje nuolat vaikš
čioju jaunuolis, vilkdamas pa
kui save prie šniūro pririštą, 
apdraskytą, raudoną vėliavą. 
Praeiviai ir nuolat mūs saugo
janti policija, žiūrėdami į tai, 
juokėsi. Tuo pačiu metu, ap
link visą parką kurjąme dunk
sojo Baltieji Rūmai, raudonam 
diktatoriui pagerbti ptevesavo 
tankiai iškabintos Amerikos, o 
šalia jų ir bolševikinės raudo
nos vėliavos, šias policija rim
tai saugojo. Tai retai gyvenu 
me pasitaikantis reiškinys.

3 vai. baigėme savo darbus ir, 
įsėdę autobusan, vykome ap

žiūrėti miestą. Priartėję prie 
Baltųjų Rūmų, apvažiavome 
ratu aplink juos. Matėme ir 
Lietuvos konsulato patalpas su 
raudonu vyties ženklu prie du
rų. Viename priemiestyje su
siėjome pasistiprinti. Vakarų, 
pusėje niaukėsi dangus ir pra
našavo lietų. Saulutei jau 
slenkant į debesis, mes galuti
nai atsisveikinome Vašingtoną 
ir pajudėjome namučių pusėn' 
Pakeliui apie 10. vai. pasivijo
me audrą su lietumi ir perkū
nija.. Bevažiuojant stfgedo au
tobuso šviesos ir buvome pri
versti sustoti jų pataisyti.. Bai
gus tvarkyti, 2 va), išvažiavo
me ir be jokių sustojimų lygiai

easy ways 
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address andaddittoyour 
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Directory.

3 Local Zips can be found 
‘on the Zip Map in the 
business pages bi your, 
phone book.

Published m a public service > eoo> 
•ratioc with The Advertising CcuacM,

>. •

»

Ml <:

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

want to use that money 
right away, there’s

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

1739 So. Halsted Street

privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right į
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Dr. Juozas Pajaujis

davinys, kad už netikro blizgesio 
ir snobiško formos sekimo žvel
gia tikrasis gyvenimas, kad ana
pus karjeros ir prisitaikymo pa
togiam gyvenimui yra idealizmas 
tarnauti laisvei, tiesai ir papras
tam žmogui, siekiant, kad ir jo 
gyvenimas būtų vertas gyven-

ANTANAS Kl^YS.

LAISVĖS KOVOTOJO SIMBOLIS
A.'A. Dr. Juozq Pajaujį amžinybėn išlydėjus

NAUJIENA?

Redakcijoje tada Liepos mėn. 13 — 15 dienomis prie upės kranto vidurmostyje pavergtu tautų festivalio kultūrinis namelis, iš d. 
į kairę namelio vadovė mok. Stefanija Kaunelienė, Lau a Alkevičiūtė ir Regina Juškaitė.___Nuotr. K. Sragausko
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pataikavimą ar tylą laikė pilie
tiniu sąmoningumu. Jis susiži- 
no su kai kuriais opozicijos žmo
nėmis ir prisideda prie laikraš
čio “Bendras Žygis“ organizavi
mo. Tas laikraštis, remiantis 
Klaipėdos krašto įstatymais, ten 
legaliai buvo spausdinamas ir 
platinamas, bet visoje kitoje 1 Je- 
tuvos teritorijos dalyje buvo už
draustas. Saugumo policija stro
piai sekė, kad jis nebūtų įvež
tas ir platinamas. "Bendras 
žygis“ kritikavo autoritetinį bei

i vienos partijos valstybės valdy
mą ir reikalavo atstatyti Lietu
voje demokratinę santvarką.

(Bus daugiau)

Jaunesnioji nepriklausomosios 
Lietuvos karta žinojo apie jį, 
kaip apie neramų laisvės kovo
toją. Dėl nuolatinių konfliktų 
su tais, kurie manė, kad žmogus 
yra bereikšmis narvelis visagalė
je valstybėje, dėl drąsaus atvi
rumo pasakyti tiesą, į akis ir dėl 
pataikavimo bei veidmainiavi
mo nežinančio būdo, jis buvo ta
pęs, ypač jaunosios kartos, tar
pe, mitu. Bėgo nepriklausomojo 
valstybinio gyvenimo metai, au
go naujoji Lietuva, augo su ja 
ir buržuazėjanti biurokratija, 
klusniai prisitaikindama prie val
džių bei režimų. Tačiau nerami 
Juozo Pajaujo dvasia buvo jau
čiama kaip sąžinės balsas, pri
menantis, kad visų žmonių ge
rovė ir laisvė yra valstybės už

Hū

Dr. Juozas Pajaujis iki mir
ties išlaikė pažangumo siekian
čią dvasią kaip ir prieš 52 me
tus, kąi, būdamas 23 metų am
žiaus, įsiliejo į didžiuosius mū
sų tautos įvykius. Tada, kai tik 
gavo gimnazijos baigimo' ates
tatą, įstojo dirbti Vilniuj į “Lie
tuvos Aidą” kaip to dienraščio 
sekretorius, 
virė gyvenimas, kuris rašė isto
riją atsikuriančiai Lietuvos val
stybei. Vėliau Mykolas Sleževi
čius, sudaręs koalicinę vyriau
sybę pakvietė jį vesti Spaudos 
ir Propagandos Biurą. Svarbiau
sias to biuro uždavinys buvo telk
ti savanorius į organizuojamą 
Lietuvos kariuomenę. Ir pirma- važiuoja Vokietijon studijuoti, 
sis atsišaukimas “Į Lietuvos Pi- Buvo grįžęs (Želigovskiui užgro- 
liečius!”, kuriuo jauni vyrai bu-|bus Vilnių), įstojęs savanoriu į 
vo karštai prašomi stoti savano-. kariuomenę ir paskirtas į Karo 
riais Lietuvos ginti, buvo Juozo mokyklą. Tačiau matydamas, 
Pajaujo parašytas ir vyriausy- ^a(į ginkluota kova ilgam su- 
bės priimtas 1918 m. gruodžio' stabdyta ir, nenorėdamas būti 
29 dieną. Sekančių metų P^ya- (karininku taikos metu, atitar- 
sarį jis buvo nusiųstas Paryžiun ■ naVęs nustatytą laiką, iš karo 
į spaudos sekciją Lietuvos dele- j tarnybos išėjo ir išvyko Vokie- 
gacįjoje prie Versalio Taikos tjjon tęsti studijų. 1926 metų 
konferencijos.

19Eu metais jis jau su įkars- tete socialinių mokslų studija ir
_ gavo daktaro laipsnį. Grįži Lietu

von ir pateko į naujojo Seimo 
rinkimų sūkurį. Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų sąjungos są
raše išrenkamas į III-jį Seimą. 
Talentingas oratorius ir aukš
tos erudicijos vyras, jis patrau
kia klausytojus ir visiems yra 
> aišku, kad tai kylanti ir politiko
je daug žadanti asmenybė.

* Po 1926 metų gruodžio 17 die
nos perversmo Seimas buvo su
šauktas tik sekančių metų pra
džioje. Kaip žinoma, teisėtoji 
Lietuvos vyriausybė buvo nu
versta, o respublikos preziden
tas dr. Kazys Grinius buvo pri- 

I verstas atsistatydinti. Tad vie- 
; nintelė demokratinė institucija 
j buvo pasilikusi Seimas. Kons
titucija naujosios valdžios dar 
nebuvo suspenduota. Tebegalio- 
jo ir jos garantuota imuniteto 
teisė Seimo atstovams. Tačiau 
visur jautėsi ginklų žvangėjimas 
ir grėsmė teisei bei teisėtumui.

Aname istoriniame Seimo po
sėdyje balso paprašė jaunasis so- Į sėjų kėdėse sėdėjusių karinin- 
cialinių mokslų daktaras, dar

čiu dirba Steigiamojo Seimo rin- 
kimu kampanijoje už valstiečių 
liaudininkų kandidatus. Pats 
atsisako būti renkamas, nes jį 
vilioja aukštesnis mokslas. Iš
rinkus Steigiamąjį Seimą, jis iš-

pavasarį baigė Kielio universi-

• »«
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reikalavo paklusti tautos valiai, 
negriauti vos į nepriklausomą 
gyvenintą pakilusio krašto de
mokratijos.

Juozo Pajaujo kalba Seime 
plačiai nuaidėjo visoje Lietuvo
je. Jis tapo bene ryškiausiu 
išrinktu demokratinės santvar
kos tribūnu anose dienose, kai 
Lietuva buvo sukama nuo kelio, 
nuo ano kreipimosi į tautą šū
kio, — “Lietuvos nepriklauso
mybė neša visiems laisvę ir lai
mę”, — kuris traukė savanorius 
kovai su Lietuvos priešais. Juo- 

*zo Pajaujo energija, jaunas am
žius, intelektas, gabumai ir be- 
kompromisinis idėjiškumas na
tūraliai pastatė jį barikadų prieš 
perversmininkus priekyje. Nau
jasis režimas jo asmenyje matė 

“vieną pavojingiausių priešų. Dėl 
ryšių su kai kuriais kariškiais 
netrukus jis buvo areštuotas ir 
apkaltintas kontrperversmo ren
gimu. Paskutinysis demokrati
nis Seimas tebeveikė, tad vals
tiečių liaudininkų frakcija arti
miausiame posėdyje įnešė in
terpeliaciją dėl atstovo Juozo 
Pajaujo neteisėto suėmimo ir 
išvadoje siūlė Seimui nutarti: at
stovui J. Pajaujui grąžinti lais
vę, o A .Voldemaro vyriausybei 
pareikšti'nepasitikėjimą. Po il
gų debatų 45 balsų dauguma Sel
inąs priėmė liaudininkų frakci
jos siūlymą. Tada tuojau bat 
A. Voldemaras išsitraukė iš ank
sto paruoštą A. Smetonos aktą, 
kuriuo Šeimas buvo.paleistas.

J. Pajaujo byla buvo paves- 
spręsti karo lauko teismui. To
kio “teisipo” procesai būdavę 
trumpi. Negaišta laiko ir su J.

i Pajauju. Sušaudyti — buvo tei-

tremtinio dalia, ypač kai tiek 
daug neįvykdytų planų ir svajo
nių, kai gražiausi jaunystės me
tai buvo paskirti mokslui ir pa
sirengimui dirbti savo kraštui ir 
jo žmonėms. Bet kalėjimas dar 
sunkesnis. Ir dr. Juozas Pajau
jis pasirenka tremtį. Išvažiuoja 
su šeima Prancūzijon. O tremtis 
lieka tremtimi. Sunkius mora
linius pergyvenimus lydi ir nuo
latinis rūpestis kaip svetima
me krašte užsidirbti sau ir šei
mai pragyvenimą. Padėtis ypač 
pasunkėjo, užėjus ekonominei, 
krizei, palietusiai tada daugybę 
kraštų. Ryžtasi, kad ir nelega
liai, grįžti Lietuvon. Atgal su 
šeima neišvaromas, bet leidžia
ma gyventi tik Klaipėdoj e, kuri 
tada buvo tapusi lyg ir ištrėmi
mo vieta. Laimei, po kiek laiko 
ten buvo įsteigtas Prekybos In
stitutas. Jo rektorius E. Galva
nauskas pakviečia dr. J. Pajaujį 
lektorium ir į reikalų vedėjo 
(prorektoriaus) pareigas.

Pergyvenęs mirties sprendi
mą, kalėjimą ir kelerių metų 
tremtį, kitas, rodos, nurimtų, 
džiaugtųsi galėdamas po .tėvy
nės dangumi gyventi ir tesirū
pintų, kaip išlaikyti sau ir šei
mai sotų 'ir patogų gyvenimą, 
kurį jam davė lektoriavimas 
Prekybos Institute. Bet tai ne 
J. Pajaujo dvasiai. Ne jam nu
silenkti.', likimui ir tiems, kurie
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NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para- 

garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.
Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 

ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau-

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, 111. 60608

J

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar 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
maičio • • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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 ________
' Minkštais viršeliais tik ________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ______
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki flrba 

money orderj.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! INSURED

$3.00
$2.00

$1-50

• kų ir puskarininkių sprendimas, 
neseniai atvykęs iš Vakarų Eu-' Perversmo laimėtojai buvo ne

gailestingi savo politiniams prie
šams. Taip apie aną liūdną dra
mą sako, to laikotarpio istorijos 
lapai, primindami jaunosioms ir 
būsimoms kartoms klaidas, ku
rių tauta niekad neturėtų pa
kartoti.

Tačiau dr. Juozas Pajaujis ne
buvo sušaudytas. Egzekucija bu
vo pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos.

Po dvejų su puse metų ka
liniui leidžiama išeiti į laisvę, 
jei jis išvyks iš Lietuvos. Ne
lengva yra svetimame krašte

ropos, kurioje gerai pajuto Va
karų kultūros pulsą, naująsias 
politines, ekonomines bei socia
lines idėjas ir išstudijavo įvai-
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mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at- kraštų demokratines siste-
mas.

Perversmininkų ginklams žva
gią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant *ju'skaiaui*būtų ?an‘t, reikėjo drąsos kalbėti prieš 
Ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in-: perversmą. Juozui Pajaujui jos 
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas' . . , T * j e •
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu nieKa<l netruko. Ir tada oeime 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti, kalbėjo jis atvirai ir tiesiai. Smer 
Todėl kviečiame -visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas.’ 
besistengiant surasti bent po vieną nauja skaitytoia. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos', rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagofe, priemiesčiuose Ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu —• $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — S20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne- 
siul — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

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.

kė smurtą, ir tuos, kurie pakėlė 
ginklų prieš valstybės piliečių 
daugumos išrinktą teisėtą vy
riausybę. Uždegančiais žodžiais

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

NAUJIENOS
1739 So. HAIGTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu________ dol.
□ Prašau siusti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
O Užsakau Naujienas savo _ ________ —____ -, -__ _ kaip dovana

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

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

susipažintu.
PAVARDt

ADRESAS

PAVARDt

ADRESAS

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

knygų spintų ar lentynų:
K. Bięlinlc, PENKTIEJI METAI, gražiai 592 psl.
K. Bialinis, DIENOJANT, gražiai {rišta, 464 psL _______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

{rištas, 431 psl.________ ___
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis.,208 psL, įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais —____ *--- --- ------------------ -

Dr. K. Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kalryi, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Blalinis, GANA TO JUNGO, 492 psl^ minkštais vir

šeliais. ............................. —
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl.
P. LIOdžiuviana, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.
170 psl______________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai — _____

kokią

$6.00
$6.00

$2.00
$2.00

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

IW STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.*

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TeL 421-3070
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Kitose JAV vietose:
metanu __________________ {20.00
pusei metu_____________ $11.00

Teisės ir pareigos
Visi atidžiai sekame senato komitete vykstantį Wa

tergate apklausinėjimą. Vieniems įdomu patirti, kuo 
domisi įstatymų leidėjai. Antriems žingeidu pasižiūrėti 
ir pasiklausyti, kaip patyrusieji advokatai prispaudžia 
prie sienos neapdairų liudininką. Tretieji atidžiai seka, 
kaip apdairus teisininkas, sučiupęs siūlo galą, lengvais ir 
nekaltais klausimais išvelka storą slieką.

Apklausinėjimui pirmininkauja buvęs gabus ilgame
tis teisėjas Sam J. Ervin. Jis jau anksčiau visame krašte 
buvo pagarsėjęs, kaip JAV konstitucinės teisės žinovas. 
Senatorius yra jau vyresnio amžiaus, bet jis labai atidžiai 
seka apklausinėjimus ir neleidžia jiems bereikalingai 
nukrypti į šalį. Komitete yra jaunesnių senatorių, kurie 
moka vietoje liudininką taip paklausti, kad jis tiksliai 
išdėstytų faktus ir padėtų senatoriams reikalingus taš
kus ant i raidės.

Liūdna, kad visa eilė jaunų advokatų, stojusių pre
zidento Niksono tarnybon, taip lengvai įsipynė į teisines 
pinkles, geriausius savo -bendradarbius išdavinėja ir sun
kiai kaltina, o dar liūdniau, kad keli jų ir pameluoja. 
Prezidentas Niksonas būtų galėjęs pasirinkti vyresnių 
ir rimtesnių bendradarbių būrį. Kaltinimai nebūtų toki 
pasakiški, jeigu bendradarbiai nebūtų toki nervuoti ir 
išsiblaškę. Gražu, kad patį komitetą sudaro abiejų par
tijų senatoriai — respublikonai ir demokratai; kad abiem 
rūpi tie patys klausimai, bet vis dėlto, bežiūrint į televi
ziją ir beskaitant laikraščiuose pranešimus ir komenta
rus apie Watergate bylą, niekuomet nereikia išleisti iš 
galvos politinį foną, kuriame visa ši byla iškelta ir nagri
nėjama.

Nepaprastai įdomus buvo įtakingesnių prezidento 
Niksono patarėjo Ehrlichmąno apklausinėjimas. Sena’ 
to komitetas norėjo išaiškinti, kas įsakė agentams įsi
laužti į Daniel Ellsbergo psichiatro ofisą. Šį klausimą 
norėjo išaiškinti senato komiteto pirmininkas Ervin, nes 
jam atrodo, kad įsilaužimas buvo neteisėtas, padarytas 
prieš pagrindinius Amerikos konstitucijos dėsnius. JAV 
konstitucija ir veikiantieji įstatymai bei patvarkymai 
neleidžia saugumui ar kitiems agentams be teismo nu
tarimo įeiti į privataus piliečio namą ar įstaigą. Tuo tar
pu du saugumo agentai vis dėlto įsiveržė į Ellsbergo gy
dytojo įstaigą.

Daniel Ellsbergas, kaip atsimename, 1970 metais 
pavogė didoką pluoštą slaptų Valstybės ir Krašto ap

saugos departamentų dokumentų, pasidarė didoką ko
pijų skaičių ir dalino laikraščiams ir privatiems žmo
nėms. Buvo pavogti JAV saugumo tarybos pasitarimų 
ir nutarimų protokolai, Vietnamo kovas liečiantieji pra
nešimai ir nutarimai, kareivių ir karo medžiagos per
siuntimas į pietų Pacifiką bei kitas vietas. Slaptus doku
mentus pradėjo spausdinti New York Times ir kiti di
dieji Amerikos dienraščiai Paskelbti dokumentai buvo 
naudingi prieš JAV kovojančioms valstybėms. New 
Yorke buvo išleista Ellsbergo pavogtų dokumentų kny
ga, atnešusi vagiliui stambią sumą pinigų.

Krašto apsauga besirūpinantieji pareigūnai neži
nojo, ar Ellsbergas neįteikė karo ir vyriausybės parei
gūnų pasitarimų nuorašus Sovietų Sąjungos ir komunis
tinės Kinijos šnipams. Washingtone buvo gautas įspė
jimas, kad galimas atominių ginklų netikėtas užpuoli
mas. Atsakomingiems pareigūnams rūpėjo patirti, ku
riais sumetimais Ellsbergas vogė dokumentus ir par
davė JAV laikraščiams. Taip pat rūpėjo patirti, kaip 
Ellsbergas galėjo gauti darbo tokioje įstaigoje ir ar jis 
nebuvo kitos valstybės tarnyboje. Atsakomingi agentai
patyrė, kad Los Angeles mieste Ellsbergas jau kelis 
paskutinius mėnesius vaikščiojo pas vietos psichiatrą. 
Buvo pasiųsti du saugumo atstovai į Los Angeles, susi
tiko su Ellsbergo gydytoju, paprašė pasakyt, kuriais 
sumetimais pas jį lankosi Ellsbergas ir padėti išaiškinti, 
kas jis per žmogus. Ellsbergo gydytojas atsisakė su sau
gumo atstovais kalbėtis. Gydytojo priesaika draudžian
ti jam teikti bet kokias žinias apie savo pacientą.

Prezidentūroje vyko pasitarimas, kas daryti. Ta
da buvo krėiptasi į FBI ir prašyta, kad ji pasiimtų iš
tirti visą slaptų dokumentų išvogimo reikalą. Tam tiks
lui buvo reikalingi Ellsbergo gydytojo turimi duome
nys, bet FBI viršininkas Edgar Hooveris griežtai atsi
sakė siųsti žmones į gydytojo ofisą. Jis tvirtino, kad 
įstatymai draudžia FBI agentams tokio žingsnio imtis. 
Prezidento patarėjas Ehlrichmanas, saugumo pareigūnų 
spaudžiamas, pasiuntė du saugumo agentus į Los Ange
les, kurie įsibrovė į psichiatro ofisą ir pasidarė jiems rei
kalingas nuotraukas.;

Spaudoje ir senato apklausinėjime vadinamas įsi
brovimas į psichiatro ofisą5 vadinamas vagyste, bet tai 
netikslus terminas. Ne vogimo sumetimais saugumo 
agentai įžengę į psichiatro įstaigą. Jokio vertingo 
daikto ar įrankio tie du žmonės nepaėmė. Jie buvo įžen
gę i gydytojo įstaigą saugumo sumetimais. Išvogti do
kumentai padarė didelę žalą valstybei ir krašto gyvento
jams. Valstybe neturėjo panašiems atsitikimams reika
lingų įstatymų. Jeigu FBI negalėjo imtis šio apsaugos 
žingsnio, tai kas nors turėjo to žingsnio imtis. Preziden
tas, kaip karo jėgų viršininkas, įpareigotas rūpintis 
krašto ir gyventojų saugumu, turėjo tokio apsaugos 
žingsnio imtis. ' .

Sen. Ervin mano, kad prezidentas neturėjo teisės 
siųsti agentų į psichiatro ofisą/ Buvęs prezidento pata
rėjas Ehrlichman mano, kad turėjęs teisę ten juos pa
siųsti. Jeigu nėra įstatymo, kuris leistų prezidentui to
kio žingsnio imtis, tai tokį įstatymą kongresas turi pri
imti. Mums atrodo, kad šiuo atveju Ęhrlichmarias tei
sus. Prezidentas yra įpareigotas rūpintis krašto sau
gumu.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS naujienose

Nežalingu piliulių nėra

Nėra jokio vaisto, kuris nebū
tų susijęs su rizika. Net pa
prastos piliulės nuo galvos skau
dėjimo, kurios gaunamos vais
tinėse pirkti be recepto, yra pa
vojingos savo šalutiniais padari
niais,. Tokios nuomonės yra 
Muensterio universiteto medici
nos klinikos profesorius Dr. To
mas Buechneris.

Jis įspėja, kad be kontrolės 
geriant vaistus galima kraujui 
padaryti tokios žalos, jog gali 
kilti pavojus gyvybei. Tokie 
kraują žalojantys vaistai esą: 
skausmo raminamosios ir miego 
tabletės, vidurius laisvinamieji 
ir vaistai nuo gripo. Mokslinin
kas pataria prieš geriant gerai 
pagalvoti apie galimus antraei
lius padarinius, galinčius ne kar
tą sudaryti ir didelį pavojų gy
vybei.

Dr. Buechneris mini, kad JA 
Valstybėse jau pasitaikę per 500 
atvejų, kur pacientų kraujui pa
kenkta, davus antibiotikų. Tėn 
rimtų kraujo sužalojimo pasek
mių pasitaiko, duodant vadina
mųjų zitostatinių vaistų, kurie 
turi vėžio ligos celėms augti.

Daugelyje tablečių nuo gal
vos skaudėjimo vartojamasis as-' 
pirmas irgi turi neigiamų pada
rinių. Mokslininkas teigia, kad 
vaistų vartojimas gali sukelti 
mažakraujystę ‘(anemiją), pa
sireiškiančią išblyškimo ir nusil
pimo simptomais. Neretu atve
ju gali imti naikinti raudonuo
sius kraujo rutuliukus kraujo 
apytakoje. Taip pat gali nuken
tėti ir baltieji kraujo rutuliukai, 
kurie svarbūs užsikrėtimams nu
galėtu Be to, neužmirština ir ta 
aplinkybė, kad gali atsirasti įvai

Karštą vasaros dieną malonu sėdėti .ant šoros kranto ir skabyti čia^ pat augančias smilgas.

riausių kraujavimo komplikaci
jų, sužalojus, kraujo indus ir su- 
trikdžius kraujo krašėjimo' me
chanizmą.

Profesorius Buechneris nuro
do, kad mokslas jaū seniai paste
bėjęs vaistų gėrimo riziką. Jau 
prieš 50 metų Berlyno hemato- 
logas Werneris Schultzas apra
šė vadinamąją agranulocitozę 
(baltųjų kraujo rutuliukų su
mažėjimą arba jų nebuvimą), ši 
liga be jokios abejonės susijusi 
su vaistų gėrimu, pasak to tyri
nėtojo.

Pripampęs, bet alkanas

Riebus žmogus, kuris yra'ką 
tik sukirtęs visus pietus, pus
ryčius ar vakarienę, gali jausti 
patraukimą ir vėl valgyti, jei 
tik pamato išdėstytus kepsnius 
vitrinoje arba nosį padilgina kva
pas iš hemburgerių čirškintuvės.

Priežastis: Riebiųjų apetitus 
kelia išoriniai skatuliai, o ne 
alkio jausmas pilve.

Kolumbijos universiteto prof. 
S. Schachteris atliko keletą ty
rinėjimų, kurie patvirtno jo hi
potezę, spėliojimą, kad sunkia
svorių maisto geidimo akstinai 
yra visai kitokį, negu normalaus 
svorio asmenų.

Nėra abejonės, 'kad riebūs as
menys yra nejautrūs vidaus ak
stinams. Užtat suprantama, dėl 
ko jie nereaguoja į dietihes pi
liules, sakysim, amphetaminą, 
arba nemaistingą, tik kamšalui 
duodamą valgį, kaip antai, me- 
tilocelulozę. Riebuliai visiškai 
nejaučia fiziologiškai pilnio. [ 
Jiems vis tiek, ar jie valgę, ar 
nevalgę. • ’ j

Bet padėk tokį .asmenį į ap
linką, kurioje hera kvapo, sko
nio ar regimųjų skatulfų, stimu
lų, ir jo svoris ims kristi, šioks 
bandymas buvo padarytas šv. 
Luko ligoninės mitybos kliniko
je Naujorke. Riebuliai buvo 
maitinami švelnia, neapetrtiška,

skysta dieta. Jiems buvo pa
statyti ąsočiai ir galėjo piltis 
jos, kiek patinkami ir kada no
rėdami.

Suvartojamų kalorijų kiekis 
nuo 3,500 (Senoje krito iki maž
daug 500 kalorijų dienoje ir to
kiu lygmeniu laikėsi visą ban
dymo laiką. Normalaus svorio 
bandomieji asmenys gan pasto
viai to pat maisto suvalgydavo 

^apie 2*,300 kalorijų dienoje. Vie
na nutukusi moteriškė, kuri iš
buvo klinikoj 8 mėnesius, iš 410 
nukrito į 190 svarų.

Eksperimentas puikiai veikė 
ligoninėje, bet kada paęienttai 
vėl atsidūrė įprastiniame pasau
lyje su žavių valgių vaizdais ir 
kvapais, jų svoris vėl ėmė kilti, 
kaip “ant mlelTų’’. N. R.

Vagis /

— Drauge pilieti, — sako tei
sėjas, pats esi kaltinamas kiau
lės ir septynių paršiukų-pavogi
mu... /

— Kaltas, drauge teišėjau, 
tik kiaulės pavogimu, o dėl par
šiukų — tai grynas melas: jie 
patys nužingsniavo paskui mo-- 
tina.'

Sovietų krautvėje
— Draugė pardavėjau, at- 

sverkite man dešimt kilogramų 
miltų... — sako senutė, — palau
kite, gal kiek mažiau, dešimt ne
panešiu!

— Nesirūpink, bobute, drą
siai imk dešimt, aš juos taip at- 
sversiu, kad panėši!

Sovietu restorane
— kas per pietūs šiandien ? — 

klausia svečias padavėją.
— Ir nesigėdinate, drauge pi

lieti, — atsakė padavėja, — jau 
antrą mėnesį pas mus valgote ir 
vis dar nežinote, kas gaminama 
pietums ?

ZIGMAS I. GURA

TOLSTOJAUS SOCIALINĖS 
PAŽIŪROS

1.
Tolstojus (Lev Nikolajevič Tolstoj, 

1828 — 1910) grafas, rusų rašytojas, filo
sofas. palikęs žmonijai savo kūrybos 90 
tomu. Nėra Tolstojui lygaus kito auto
riaus, kuris prilygtų precizišku tikslumu, 
įžvalgumu ir suprastų gyvenimo priešingu
mus. kontrastus prieštarą, žmonių ir daik
tų ir padėties susikirtimus. Tolstojus irgi* 
itin žynius, kai jis pakrypdavo nuo litera
tūros Į poleminį, mokslinį ginčą. Ir čia jis 
tapo žymia morale jėga ir autoritetu, di
džiai pasitarnavo žmonijai ir žmonišku
mai, su meile pasižabojęs, rašydamas apie 
pilietinį neklusnumą, jėgos nevartojimą 
ir pasyvų pasipriešinimą, kartu plakda
mas žmonių silpnybes, be pasigailėjimo 
kritikuodamas valdžią, kariuomenę, teis
mą. bažnyčią, privatinę nuosavybę.

Ir Gandhis, ir M. L. Kingas, ir kiti žmo
nijos vadai karštai reiškė pagarbą ir Tols
tojumi sekė. Gandhis, sekdamas T. moks
lu, iškovojo Indijai nepriklausomybę. M. 
L. Kingas, T. remdamasis, suorganizavo 
judėjimą kuriam dar pabaigos nematyti, o 
pasekmės jau didžiausios. T. minčių gilu, 
mas visur aidu atsiliepia ir dabar, jau jam 
seniai mirus, jo idėjos dar vis plinta, nes 
jos pranašiškos ir tikros.

Skaitai ir jauti, koks Tolstojus monu
mentalus. Jį tūkstančius metų tirs ir aiš
kinsis. Jis niekad nepasens. Jo idėjos ir jo 
aprašyti asmenys kaip iš gomto iškalti 
spokso ir liudija Tolstojaus nemarumą. T. 
buvo ne vizijų žmongus, ne svajotojas, bet 
čia žemėj malė visokeriopą sudėtingą gy
venimą, kurį siūle normuoti, jį vaizduo
damas ir aiškindamas universalumo prin
cipu.

Tolstojus rašė: Aš klausiu Amerikos 
žmones, kodėl jie nekreipia daugiau dė
mesio į balsą savo žymių rašytojų, kurie 
daro tokią gerą pažangą, juk jų negalės 
pakeisti finansų ir pramones milijonieriai, 
arba generolai ir admirolai.

Arba vėl: Kareivi, tu skirtas “taikai 
vykdyti"’... tau įkvėpia, kad tu neatsakin
gas už tavo šaudymo pasekmes, bet tu ži
nai, kad žmogus kris kraujuodamas nuo 
tavo šūvio, taigi tavo, ne kieno kito, nu
žudytas. ..

Atsisakyti nuo kariuomenės tarnvbos 
galima jau vien lodė L kai žinai, kad bū
damas kareiviu ir nešiodamas ginklą, skir
tą užmūšinėti, remi išnaudotojus, turčius 
prieš išnaudojamus beturčius.

Būdamas krikščioniškos pasaulėžvalgos.
negali neklausyti sąžinės baiso, šiuo at
veju, kai atsisakai užmušti žmogų, 'labiau 
pasiduodi savo sąžinės baisui, negu kitai, 
pavyzdžiui, valdžios komandai. Tad krikš
čionybės tikslas rodyti tikrą kelią žmoni
jai ne todėl, kad taip nurodyta Kristaus, 

bet kad tos normos per tiek Šimtmečių su
tapo ir su žmonijos sąžine.

Atsisakymo svarba yra labai didelė, — 
tai raktas ir karų klausimui išspręsti.

Tačiau jei vis dėlto kariuomenė yra rei
kalinga ir tvarkai palaikyti, tai teks tą 
tarnybą taip suderinti, kad neprieštarautų 
sąžinei.

Aplamai ateis laikas, kai karai ir kariuo
menės liks tik kaip prisiminimas. Tautos 
visus tarpusavius nesusipratimu turi spręs
ti taikingai be karo.

Man prikiša, jog žmonės negali supras
ti mano nuomonės, kad valdžia specialiai 
karinės prievolės atveju ir dėl mokesčių, 
nesuderinama su krikščionybe. Visiškai 
panašiai žmonės ilgai negalėjo įžvelgti, 
kad indulgencijos, inkvizicijos, vergija ir 
kankinimai irgi nesuderinami su krikščio
nybe. Bet atėjo laikas,, ir žmonės supra
to. Atėjo laikas suprasti ir kita visa, kaip, 
pavyzdžiui, kad krikščionis neturi prisi
dėti užmušinėti žmones, ar jėga mokesčius 
išreikalauti iš nepasiturinčių, ar kad žmo
gus gali gyventi sveikas ir neskersdamas 
gyvulių savo maistui.

Kai mes matome išdresiruotus gyvulius 
atliekančius veiksmus, pirešingus jų pri
gimčiai: šunis, vaikščiojančius, vaikščio
jančius priešakinėmis kojomis, dramblius 
ritinančius statines, tigrus žaidžiančius su 
liūtais, mes žinom, kad visa tai pasiekta 
kankinimais — badavimu, su botagu ir su 
įkaitinta geležim. Panašiai mes matom per 

paradus ir manevrus — žmones su unifor
mom ir ginkluotus, nejudant stovinčius, 
ar bėginėjant, ar šokinėjant, ar šaudant,' 
ar rėkiant ir panašiai. Tai patinka impe
ratoriams ir karaliams, ir visa tai jie rodo 
vienas kitam. / •

O visa tai pasiekta per jus, karininkai. 
Jaunimas atskiriamas nuo šeimų, suga
benamas kažkur toliau pas jus, karininkai, 
su piresaika perspėjant kad priesaika 
šventa, ir ji jus, kareiviai saisto neatšau
kiamai, jūs, karininkai, įskiepijai karei
viams įvairių dar naujų prietarų: vėliavos 
šventumą, caro kone dieviškumą, neribo
tą paklusnumą iki šaudymo beginklių, net 
savo tėvų ir brolių. Už tai jū, karininkai, 
gaunate padėką, dovanų ir ordenų. Bet 
Dievas ir Jūsų sąžinė draudžia užmušinė
ti, todėl jūs, kareiviai neturite klausyti 
įsakymo žudyti, ues kai jūs klausysite sa
vo viršininko įsakymo žudyti, jūs būsite 
lygus vagiui žudančiam turčių su tikslu 
apiplėšti. Gėdinga padėtis prostitutės, pa
siruošusios visuomet duoti savo kūną pa
niekinti, suteršti; bet gėdmgesnė padėtis 
kareivio, pasiryžusio visuomet didžiau
siam nusikaltimui — klausyti savo virši
ninko ir jo nurodymu žudyti kitą žmogų. 
Taigi jūs turime klausyti Dievo, ne žmo
gaus įsakvaMO jr nebijoti tų kurie gali nužu
dyti jūsų kūną, bet negali nužudyti jūsų 
sielos.

Kai kalbama apie žmogėdras, mes iš
didžiai ir paniekinamai šypsomės, jausda

miesi aukštesni už tuos laukinius. Bet iš 
tikro, kas yra tikri laukiniai? Ar tie, ku
rie kovoja, norėdami kituš suvalgyti, ar 
tie, kurie kovoja malonumui nužudyti? 
Pirmieji žudo, kaip avis skerdykloje!

Prisimenu Victoro Hugo pasakiusį, kad 
jei nužudyti žmogų yra nusikaltimas, tai 
daugelio žudymas juoba negali būti švel
ninamas, ir kartu prisimenu von Moltkę, 
gudrų ir genialų kare žudyti meistrą, kuris 
drįso taikos delegatams aiškinti, jog ka
ras yra šventas; karas yra dieviška palai
ma; karas nuteikia kilniai, tūriai, žmo
gaus širdyje sukelia garbės, drąsos dory
bes, apsaugoja žmogų nuo materializmo! 
Deja, mes visimatėme ir pergyvenome ka
rą. .. Visi žinome karo “dorybes”.

Yra žmonių, kurie iš kailio neriasi pri
versti kitus galvoti taip, kaip jie galvoja ir 
kaip jie tiki, prakeikia, persekioja ir žu
do kitaip manančius.

Religija yra prasmė, kurią mes sutei
kiam savo gyvenimui. Jei žmogus neranda 
prasmės savo gyvenime jis .miršta.

Reikia įsteigti naują religiją, kuri tiktų 
žmonijos tobulėjimui, tai Kristaus religiją, 
bet pašalinus tikėjimą į slėpiningumą (ste
buklus). Tokią religiją, kuri nežadės dan
gaus. _ karalystės ateityje, bet suteiks tą 
dangaus karalystę čia žemėje.

Atkurti pirmykščfę krikščionybę pagal 
principą “nesipriešinti blogiui”.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AtlV, AUSŲ, NOSTM 
I* MHUCLSS LIGO!

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimu 
iMMNMHMaHMMHi

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG G LU 
AKUAfaJUJA (R MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tai. LU 5-644* 
Antras ofisas —

B007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. TeL 599-0500 

Pnmu ligonius pagal susitarimą, 
zer neataiiepias skamhmu 374-8012

DR. G K. BOBELIS
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ

CHIRURGUA
Telef. 895-0533

Pax Valley Medical Center 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

PLB VALDYBOS POSĖDIS
ta seimu bankete sekmadienio 

Liepos 21 d. Clevelande įvy-'KIeiza (JAV LB), inž. Vladas vakare: 7:00 — 8:00 kokteiliai, 
kasiame PLB- valdybos posėdy-’ 
je visų pirma buvo apžvelgti pa
rengiamieji PLB IV seiąio dar
bai. Daugiausia laiko skiria
ma PLB reikalams: bus pada
ryti veiklos pranešimai, per
žiūrimi jos būdai, smaigsto
mos gairės ateičiai. Štai keli 
ryškesni darbotvarkės momen
tai. z '

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4434 WEST 71st STREET 
Vfwas; MEmlock 4-5849 

RnidU 388*2233
OFISO VALANDOS:

zirmadienuus ir xetvinad. 1—'( vaL. 
sxiirai. penttartieni nuo 1—o, tree, 

ir seated. tiktai susitarus.

Rex.: GI f

OR. W. ESIN ■ EISIMAS 
xKUSfekuA JRMOTERŲ 

wINEKOLQOINS CHIRURGUA 
^132 So* K'adzie Ay^ WA 5-24/0 

ra landos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliepiK skambinti Mi 3-OOUL

DR. NINA KRAUCEL- 
WAUCELWNAIU 

aKUSEUGJA IK MOftKV 1.1GOS 
•132 Sa. XEDXlfc AVE. 

Telet. WA 5-2S7U.
Nestg liepus — skambinti 

4/1-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso, tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
sszidenciįos; PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS -

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St — TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEWS SBBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET .

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

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

Simpoziumo.metu bus svars
toma tema “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ateities uždavi
niai ir veikla”. Moderatorius 
— PLB švietimo Tarybos pir
mininkas ir Kanados LB valdy
bos buv. pirmininkas Antanas 
Rinktinas. Dalyviai — kun. 
Bronius Liubnas (Vokietijos 
LB), dr. Petras Lukoševičius 
(Kanados LB), inž. Algis Ru
gienius (PLB konstitucijos ko
misijos narys), kun. Antanas 
Saulaitis SJ (pasaulio liet, jau
nimo s-gos pirm.), Vaclovas

GRADINSKAS
ŠIANDIE PIRKSI

ORO VĖSINTUVĄ,
ŠIANDIE GAUSI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYČIA 

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

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

^ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

(PUTRAMENf AS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios -gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.; FRontier 6-1882

DR. P. STRIMAITIS 
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
T.I.: 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

L i etų vi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — Sėštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumesonis, M. D., S. C. 
e H r R U R G A s / 2454 WEST 71«t STREET 

Ofiso tolefu HEmlock 4-2123 
Redd, telef.; 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.
IĮ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

(Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2150 West 63rd A, Chictęo, HL 60629 

Teta F.: PRoap^cf 66014

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Venckus (Venecuelos LB), Aus- 8:00 vai. kviestinio svečio žo- 
tralijos LB atstovas. Laikas —dis, literatūros premijos įtei- 
■penktadienį, rugp. 31, 2:30— kinias, vaišės, ir pasilinksmi- 
4:30 vai. po pietų. '

Taip pat simpoziumo būdu, 
bus svarstoma ir antra temal'val<iybos nariai $t- Barzdukas, 
“Lietuvių Bendruomenė laisvi-i^r' Butkus, dr. H. Brazaitis, 
nimo veikloje. Moderatorius — A- Gailiušis, M. Lenkauskienė, 
•PLB valdybos visuom. reikalų Majauskas, dr. Alg. Nas- 
yicepirmminkąs dr. Henrikas v.vt*s’ A. Rinkūnas, j posėdį, iš 
Brazaitis. Kiti dalyviai Washington© taip pat atvykę 
Albertas Balsys (Australija), seimo komiteto nariai pirm. dr. 
Bronius Bieliukas (JAV), in- J- B- ^enys ir dr. Z. Vaitužis.

į PLB valdybos posėdį taip 
(JAV), inž. Algimantas Gečys pat buvo atvykę jaunimo atsto- 
(JAV), dr. Jonas B. Genys vai — J. Jasaitytė ir J. Vaznelis 

J r. iš Chicagos, T. Neįmanai tė ir 
Su 

jais buvo aptarti kai kurie dar 
nebaigti II jaunimo kongreso 
darbai. PLB valdyba nutarė 
■apmokėti pavėluotai atsiųs
tas sąskaitas; PLB valdyba 
rems dviejų kongreso leidinių 
išleidimą. Jaunimo peticijos 
baigiamiesiems darbams pa
skirta 1200 dol. bet turi būti 
sudaryta jaunimo atstovų de
legacija ir peticija su reikia
mu orumu įteikta kam reikia. 
Jaunimo sąjungos ryšių cent
ro leidžiamam “Pasaulio Lie
tuvių Jaunimui” remti ir eina
miesiems reikalams vykdyti 
duota 2500'dol. PLB valdyba 
svarstys tik tas su jaunimo kon-

liimas.
Seimo reikalus svarstė PLB

žinierius Algimantas . Gečys

(JAV), Stasys Lozoraitis
(Italija), Justinas Lukošius A. Idzelis’ iš Clevelando. 
(Vokietija), Aleksandras Mi- 
čiūdas (Argentina), dr. Algir
das Sliesoraitis (Brazilija), dr, 
Juozas Sungaila (Kanada) 
Simpoziumas — penktadienio 
vakare.

Simpoziumo būdu jaunimas 
pasisakys savo reikalais “Jau
nimas tautinėje veikloje* ir Lie
tuvių Bendruomenėje”. Modo- 
ratorė — PLB valdybos jauni
mo vicepirmininkė Milda Len
kauskienė. Dalyviai — Augus
tinas Idzelis (JAV), Jūratė Ja- 
saitytė (JAV), kun. Antanas 
Saulaitis SJ (Brazilija), Arū
nas Steponaitis (Brazilija):.

Vienintelė seimo paskaita —
“Tarptautinė padėtis ir Lietu- 'gresu susijusias sąskaitas, ku- 
vos laisvinimas”. Ją skaitys !rįos bus atsiųstos iki 1973 m. 
Lietuvos diplomatijos narys 
Stasys Lozoraitis Jr. iš Italijos. 
Numatyti taip pat paklausi
mai bei pasisakymai. Paskaita 
yra sekmadienį, rugsėjo 2 d.

Be pilnaties posėdžių, seimo 
darbai bus vykdomi ir atskirų 
sričių sekcijose. Sekcijos nu
matomos tokios: PLB konsti
tucijos, švietimo, kultūros, vi
suomeninių reikalų 
jaunimo ir sporto, 
kalą gali būti ir kitų, 
atstovų pasiskirstymas 
sričių sekcijomis tebus 
mas, suprantama, tik pačiame 
seime.

PLB seimas turės kultūri
nius savo renginius: dailės pa
rodą, Lietuvių rašytojų drau
gijos literatūros premijos įtei
kimą, koncertą, kurio pro
gramą atliks tautinio mūsų 
meno ansamblis Čiurlionis, va
dovaujamas muz. Alfonso Mi
kulskio. Koncertas rengiamas 
šeštadienį, rugsėjo 1 d., 8 vai. 
vak. Maryland un-to salėje.

Seimo pamaldos įvyks sek
madienį, rugsėjo 2, 1:30 — 
2:30 vai. po pietų Washingto- 
no šv. Mato katedroje.

Iškilmingas baigiamasis sei
mo posėdis— sekmadienį, rug
sėjo 2 d., 5 vai. po pietų. Ja
me bus pristatyta naujai išrink
toji PLB valdyba, jos atstovas 
tars žodį. Uždaromąją seimo 
kalbų pasakys PLB valdybos 
buv. pirm. Stasys Barzdukas 
apie tautines mūsų viltis ir jų 
atramas. Bus sukalbėta malda, 
visų sugiedotas Lietuvos him
nas.

rugp. 15, į vėliau atsiųstas sąs
kaitas dėmesys nebus kreipia
mas.

finansų, 
Pagal rei- 

Seimo 
darbo 

gali- O

Užuojautos - kitai 
\ čižauskienei

Prieš porą savaičių spaudo
je pasirodė žinutė, kad p. B. 
Čižauskienė susižeidė abi ran
kas ir kad gydosi šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Žinutės nepastebė
jau, bet nustebau, kai pradė
jau gauti užuojautas, atvū-u- 
kais ir net telefonais. Ypač 
mane stebino SLA 134-tos Mo
terų kuopos narių užuojautos. 
Aš jau kartą buvau susižeidusi, 
o dabar jos manė, kad mane 
ištiko nelaimė antrą kartą.

Dėkoju už susirūpinimą ir 
pareikštas užuojautas, bet tuo 
tarpu aš esu sveika. Praeitais 
metais padarytos žaizdos sugi
jo, o naujų, mano laimei, dar 
neįsigijau. Užuojautos turi ei
ti kitai Čižauskienei, sužeistą
ja!. i

Elena Čižauskienė 
SLA 134-tos kuopos pirmininkė

Pavojinga 4 vaikščioti 
per svetimus kiemus

Trys mergaitės — Sandra 
Evans, 20 meti] amžiaus, gyv.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygą rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryli Įtakos Į krašto politiką. 102 psL Kaina S1.59.

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

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelatu .
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

• ■■ ..... .......... Į—.-...T—.... , I .1 . _._L —Z

1719 S. Honore St.; Diąnna Ha- 
bick, 18, gyv. 3759 S. Hermita
ge Ave. ir Doitaa Meicus , 18, 
gyv. drauge su Miss ETabick, 
grįždamos namo norėjo sutrum 
pinti sau kelią pereidamas per 
William Egler, 25, kiemą. Egler 
pastvėręs Šautuvą paleido į 
mergaites šešis šūvius, Sand
rai fatališkai peršaudamas gal
vą, Diannai sužeisdamas kairę 
ranką, tik Donna išliko svei
ka. Policijai Egleris teisino
si, kadangi vagys kelis kartus 
jį apiplėšę, su šautuvu garaže 
vagių laukęs ir išgirdęs mergai 
les pamanęs, kad vagys ir pra
dėjo šaudyti.

Kainos tebekyla
AP nuo kovo mėnesio pra

džios kiekvieną mėnesį tikrina 
maisto ir kitų prekių kainas.. 
Šią savaitę trylikoje miestų 
tikrinimas parodė, kad kai
nos yra pakilusios dvylikoje 
miestų. Labiausiai pakeltos 
kainos kiaulienai ir kiauši
niams — po 20 ir 30 centų sva
rui ir iki 17 centų tuzinui. Se
niau kainų pakilimai siekdavo 
nedaugiau kaip po penketą= 
centų. Jautiena bus kontroliuo
jama iki rugsėjo 12 dienos.

Daržai mieste
Nepaprastas pragyvenimo 

kainų kilimas išmokins ir mies- 
įčionis branginti žemę kaip 
^maitintoją. Pradėtas bandy
mas steigti daržovėms auginti 
darželius tuščiuose miesto ir 
privačiuose sklypuose pasiro
dė tiek sėkmingas, kad į’ tokių 
darželių tolimesnį vystymą įsi
traukė ir pati miesto valdžiai 
Projektui vadovauti pavesta 
Human Resources departamen
to superintendentui Deton J. 
Brooks. Kol kas darželius 
sklypuose kultyvuoja apie 1-40 
šeiniu. Joms buvo nemoka
mai parūpinta 1,600 pokelių 
sėklų, daugiau kaip 3,000 po
midorų daigų ir įvairių kitokių 
daržovių kaip antai salotų, 
morkii, petruškų, pupelių, ar
būzų ir kt Chicagos Parkų 
distritetaš darželiams skirtuos 
se sklypuose patikrino žemę ir, 
parūpino reikolingų trąšų. Ne
gana, to, distriktas kai kuriems 
sklypeliams parūpino ir juod
žemio.
; Mįesčionys, kurie, anksčiau 
šaipydavosi iš daržoves savo 
sklypuose auginančių, šian
dien patys darosi daržininkais.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— ZARASIŠKIŲ KLUBO VISUOTI
NIS susirinkimas šaukiamas Zarasiš- 
kiy Klubo Įstatams priimti š. m. lie
pos 29 d., sekmadienį. 1 vai. po pietų 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Po susirinkimo bus Vaišės.

Kkibo Valdyba

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FRANCES PASZKO
PAGAL PIRMĄ VYRĄ BUGA1L1ŠKIS, 

PAGAL TĖVUS VAINAUSKAITĖ

Mirė 1973 m. liepos 25 d. 9:30 vai. vakare. Gimusi Lietuvoje, Pa
nevėžio apskr.. Upytės parap.. Liubiškės kaime.

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: posūniai — Henry Paszko, marti Edith ir Adolph, 

marti Dorothy. Paszko, 5 anūkai. 2 proanūkei, mirusių seserų Stella 
Balsis ir Elizabeth Mikalauskas šeimos bet kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South Western 
Avenue.

šeštadienį, liepos 28 dieną 9-tą vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Frances Paszko giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai' paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Posūniai, marčios, anūkai ir giminės.

Dėl informacijų skambinkite tel. 927-3401.

' JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ ] 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

- i J :, ■. ' Yr: j - I

Prof. Vaclovo. Birižkos "Senęjy Lietuvišku k*Y9V IrtorHę*1 i Į
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias.
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.
fc ■ _______ Z

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BtjTINI KRIKŠČIONIUI

A4es nerasime ni jokios priožtsties pries Danielių jei rwrashMne jo 
Dievo įstatymu prieš jį. Dan. 6:5.

Visi nėra taip atsižymėję ir negali turėti tiek daug regėjimų, apreiški
mų ir jų išaiškinimų, kiek turėjo Danielius; bet visi gali turėti tą pačią tei
sybės principams atsidavimo dvasią, o tokie pasišventę Krikščionys bus 
pamažu mėginami ir per Dievo apveizdą vedami siauru keliu tiek, kiek jie 
pasistengs vaikščioti pėdomis to, kuris paliko mums pavyzdi, kursai yra 
mūsų Danielius, mūsų Vadas, mūsų Viešpats Jėzus. Todėl visi, kurie kalba 
apie Kristų, tegul atsiskiria nuo pikto; visi pasilikime ištikimi ir turėkime 
tiek drąsos, kiek turėjo Danielius.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th Chicago, Illinois 6062f

•V. RASTO TYRINfTOJAI
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILLAMS pastatyti

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: *
*• «

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

i

MDDEKMSKOS AIK-CON D1TIONED KOPLYČIOS

.........  -..„n--------------- , .... ....  —

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

/ * 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

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

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

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET ‘ KEpublic 7-1213
* - ’ * - ’ * * J ’ ■ * * f

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Bl. 974-4410

: P. J. RIDIKAS d
3354 So. HASTED STREET Phone; YArds 7-1911 1

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
| — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI___ FRIDAY, JULY 27, 1973
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Karas Kambodijoie išvijo šią šeimą iš namų. Motina veda vaikus 
j saugesnę vietą, toliau nuo fronto. '

Kazachstane atkasta ’ 
500,000 metų sodyba 
Kazachstano mokslų akademi

ja dykumoje į rytus nuo Kaspi
jos jūros aptiko seniausią iki 
šiol rastą žmonių gyventą so
dybą. Kaip iš'rastų liekanų, (ak
meninių įrankių) nustatyta, so- 
jdyba turi mažiausiai 500,000 
■metu amžių.

Ligšioliniais tyrinėjimais nu-

statyta, kad tais senais laikais 
klimatas į rytus nuo Kaspijos 
jūros buvo žymiai palankesnis 
negu yra šiandien. Klimato pa
kitimas turėjo įvykti po pasku
tinės ledų gadynės prieš maž
daug 10,000 ar 12,000 metų. Da
bar plačiausiuose plotuose į ry
tus nuo Kaspijos jūros nėra jo
kios upės nei ežero ir lietus ten 
yra tiek pat retas svečias kaip 
Afrikos Saharoje.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yrs 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu temai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.10, c kietuose 

viršeliuose už $6.08.
Abi knygas gausite, Jai pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street
1................ ... ‘ ............-.........

Chicago, Illinois S0608

f
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgą metu patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209
=

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

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

i

s

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60429. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60601. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS
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6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 
NUKtS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio, 
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol. '

2. Vanda Franklenė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. A 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 doL

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

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

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

-

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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-įkius su efektais Publikos buvo 
| apie 3,000 žmonių iš visos Či-|

I Conimitte (or Reuniting 
l'arnilies within the USSR, USA 
and Canada, 1111 Walnut St., 
jPhiladelphia, Pa. 19102, kvie
čia rašvti laiškus kongi-esan.

I ‘'Willbur Mills ir sen. Henrv 
iJackson. taip pat savo valsti- 
!jos atstovams ir senatoriams, 
j k a d jie nebalsuotų už “Most 
{Favored Nation” statusą. Sov. 
Rusijai, ko! ji negarantuos sa-’

kagos, dalyvavo didžiųjų laik
raščių atstovai ir TV stočių fo
tografai. Tai buvo metinis Či
kagos miesto inero Richard J. 
Daley projektas. Muziką visai 
programai tvarkė dainininkas 
Antanas Kamui.

HELP WANTED — MALE 
Darbi n inky Reikia

TOOL AND DIE MAKER 
Experienced. Top wages. 52 hour 
work week. Excellent working con

ditions. Many company benefits. 
STANLEY SPRING AND STAMPING 

CORPORATION
5050 W. Foster _ 777-2600

WOODWORKERS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— yfary Ann 
šiaurinės miesto 
vanoriškai dirbo 
programose Emmerson House! tact EDDY TANAKA or SAM'LOVE 
centre. 
tokių savanoriu suruoštuose 

ryčiuose McCor
mick salėje. Juos globojo mies- 

■ ir sen. Steven- 
Prografnomis pasinaudo-

Ramoška iš We have several positions open for 
•jnvlinV/.tt ca Ithe following: Mill room foreman, 
ap. Hikes sa-1 operators. Router men. Good oppor- 
Head Start j tuniiy with a growing concern. Blue 

Cross — Blue Shield. .For appt, con-

Ji dahvavo virš 1,000; SILVER. INC. 261-1200

vo piliečiams laisvesnę einigra- bendruose pusi

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

2 MACHINE HELPERS WANTED 
DAY or NIGHT 

Full company benefits. 
SHERMAN PAPER CO.
8100 So. 77th Avenue " 

Bridgeview, Illinois 458-8084

ciją ir vizitus pas gimines. Ta ,..............
organizacija turi duomenis, kad įo tneras Dalev
(ūksiančiai sovietų piliečių no- son

gimines|j0 vjr§ jojxx) vaiku 201 centre.I '—————
j DRIVERS

— Young American for Fre-.' Carrier needs exp. city drivers with 
Į class “D” License. Must be able to 
handle both “LTL” and volume pick
ups and deliveries. Call

HOLLAND MOTOR EXPRESS 
254-4850

(Equal opportunity employer) ,

ri aplankyti savo 
Amerikoje ir Kanadoje, bet 
jiems leidimai nėra duodami. 
Ji prašo pranešti visus emigra
cijos ir vizitų kliudymo atve
jus, tikslu padėti, veikiant 
per kitas organizacijas ir įstai
gas.

— Teis. Jonas Katra, Port 
Hetineme, Calif., pirmūnas Ne
kilnojamo turto tarpininkavi
mo bei investavimų srityse, 
pratęsdamas prenumeratą, pa
kartotinai parėmė Naujienas 
5 dol. auka vajaus proga. Va
jaus komisija nuoširdžiai dė
koja.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa Chicago j e paskyrė Nau
jienų paramai 30 dol. ir juos 
įteikė per p. Radzvicką. Nau
jienos dėkoja 
bei ir visiems

kuopos vadovy- 
nariams.
P ark 11 di si riktas 
ruošia kai ku- 

viešus ir ne-

— Chicagos 
vasaros metu 
riuose parkuose 
mokamus koncertus. Marquet
te parke toks koncertas bus 
rugpiūčio T d. 7 vai. vak. ir Ar
cher parke 4901 So. Kilbourn 
Avė. rugpiūčio 2 d. Tą dieną 
10 vai. prasidės Chicagos jau
nimo metinis paradas State 
gatve, o po jo bus koncertas ir 
kiti įvairumai Grant parke.

— Harriett ir Juozas Bartkai 
Marquette Parke “Palanga” 
valgyklos savininkai, išaugino 
ir išmokslino du rimtus sūnus, 
kurie sukūrė gražias šeimas ir 
yra tėvams didelė paguoda. Ne
seniai p. Bartkienė pavojingai 
susižeidė kairės rankos didįjį 
pirštą, o sūnus Al ir marti Vi
da, taipogi sūnus Antanas ir 
ii- marti Dalia pamainomis vi
sur, virtuvėje ir apyvokoje ilgą 
laika 
tikrai

tėvus pavadavo. — tai 
džiuginantis pavyzdys.

Elena Verbela-Ratkus su 
Juozu, atvvke iš Miamivyru

Beach, Floridoje, visą' mėnesį 
Čikagoje viešėjo pas gimines ir 
draugus, po to dviem savaitėm 
išskrido į Hawajus, iš ten grįš 
į Miami Beach, kur puikiai įsi
kūrė, turi condominium prie 
jūros. Elena Ratkus yra judri 
visuomenės veikėja ir veikia 
nuo pat jaunų dienų. Užaugo 
Brighton Parke ir veikė Lietu
vos Vyčiuose. Yra buvusi Ka
talikių Moterų Sąjungos Cent
ro iždininkė per daugelį metų. 
Neseniai ji buvo pagerbta “The 
Moose” organizacijos už ilgų 
metų veikimą našlių ir našlai
čių labui. Ji taipogi yra laikraš
čių korespondentė.

— Donna Kamm Marquette 
Parko gyventoja, priklausanti 
prie Lietuvos .Vy^Ų choro. — 
pirmas sopranos, — vadovavo 
grupei šokėjų, kurios atliko 
programą “Seniors Day” ren
ginyje Lincoln Parke. Donna 
Kamm solo dainavo “Hawaiian 
Wedding Song” ir “Sweet Le- 
lani”, o tuo tarpu šokėjos — 
“Hawaiian Dancers” atliko šo-

ędom 7-ji metinė konvencija 
bus rugpiūčio 15 — 19 d. She
raton Park viešbutyje , Wa
shington, D. C. Joje kalbėtojais 
bus. sen. Ashbrook, Buckley, 
Goldwater ir Helms, taip pat 
daug kongresfnanų iš abiejų 
.partijų ir žymių visuomenės 
i veikėjų, žurnalistų bei politi
kų. Yra lietuvių dalyvaujan
čių toje organizacijoje ir jos 
darbuose. Informacijas teikia 
YAF centras. 1221 Massachu
setts Ave. NW, Washington, 
D. C. 20005. Veik visos valsti
jos turi savo centrus, veik vi
suose universitetuose yra YAF 
skyriai. Paskutiniu metu pra
dėta organizuoti skyriai aukš
tesnėse mokyklose ir apylin
kėse. Nariais— rėmėjais yra 
priimami vyresnio amžiaus 
asmenys, nes ten generacijų 
skirtumo nėra.

— J. Matukas iš Marquette 
Parko apylinkės išvyko atosto
gų Į savo ūkį Burlington apy
linkėse, Wisconsin valstijoje.

— Pianas Gasparonis, Los 
Angeles, Calif., užsisakė per 
Naujienas lietuviškų knygų. 
Ta proga jis atsiuntė vajui 8 
dol. auką. C

— Vladas Bražionis iš Brigh
ton parko apylinkės, lanky
damasis Naujienose įteikė va
jui 5 dol. Vajaus komisija vi- 
sieins dėkoja už aukas, visus 
skaitytojus prašo remti Naujie
nas ir jas platinti. Visi lietu
viai yra kviečiami susipažinti 
su Naujienomis ir jas užsisa- 
kvti.

Geras būdas ‘ apsirūpinti 
vaisiais ir daržovėmis
Maisto produktų kainoms 

miestuose pasidarius daugeliui 
nebeįmanomoms, prasidėjo 
praktika patiems vykti pas ūki
ninkus ir žymiai pigiau
tiems prisirinkti, prisiskinti ir 
prisikasti reikalingų produktų.

šiaurės Illinojaus Obuolių 
Augintojų sąjunga paskelbė 
visą eilę farmų Illinojuj. India
noje, Michigane ir Wisconsine, 
kur nuvažiavus galima apsirū
pinti.

Illinojuj paskelbtos keturios 
tokios fanuos. Indianoj 6. 
chigane 2 ir Wisconsine 3/ 
farmų adresus ir telefonus 
skelbsime kitą dieną.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o f

PLATE GLASS CUTTER

Experienced. Able to cut ¥l”, 
l6” and %” plate

P. P. G. INDUSTRIES
4850 So. Kilbourn

CL 44100 Mr. Hutchinson

PLASTICS
Top pay. Part or full. Extrusion ea
sy sheet operators. Helpers 2nd and 
3rd shift. Fabricator — setup man 
— simple fixtures vac. form, die cut, 

829-6668

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.

EXPERIENCED FORK LIFT 
OPERATORS

Good company benefits. Must 
. ambitious.

ARMAC ENTERPRISES
4444 W. Ferdinand 722-2916

EXPERIENCED RATE MAN 
Call ANDY or STEVE

MOTOR DISPATCHER. INC.
2559 So. Archer Ave.

842-3500

be

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

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

ING.o
5339 WEST LAKE ST.

H1CP WANTED — MALE-FIMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

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.

HELP WANTED — F3MALE
Darbininkių R«ikia

SECRETARY
General Contractor reouires person 

pa- with good typing and shorthand a 
' skills. 35 hour week. Paid health in
surance.

Call Mr. Kavanagh 337-0171

GENERAL HOUSE KEEPING 
Assist cooking, live in or go. own 2 
room suite, near North side. Adult 
family. Experience and References 
required. Some English necessary. 

337-7443.

TEACHERS NEEDS DEPENDABLE 
WOMAN. Live in or daily. 5 day 
week, child care twin infants. Light.Mi-,

Tu' house keening. Top salary. Referen-'
*- dneivod hut nnt nnoncconr Qtorf

pa- ces desired, but not necessary. Start 
now. Chicago North Side. Excellent 
transportation. Some English neces
sary’. 248-5198

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

Skambinti HE 4-1430

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

benefits, flexible hrs. 
Harlem and Armitage. 

Call JANE at 
237-9125

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. PRrospect 8-2233
MARQUETTE PARK | BUTU" NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 

story frame — 4 apartments, 2 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
furnished, 2 unfurnished. Garage JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 
and extra lot. Income approx. $400' ” * T”'> * * °
monthly. By owner — selling becau
se of ill health. PR 6-6950.

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

PARDAVIMAS. 
įALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NĖRA ABEJONIŲ

t

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms proga me.

3237 WEST 64 r d ST., CHICAGO
Telef. 434-466$

1% AUKŠTO mūras du butai — 
15% ir 4 kambariai. Kabinetų virtu- 
!vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 
parko. $17,000.

■ MIETAM Beverly Shores, pora blo
kų nuo kranto ir buvusios Leonardo 
kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai po 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildymas. Nuomos 8300 kas mė
nesi. Taksai S356 už 1973 m. Kaina 
$21,750

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas.

i Evergreen Parko ribose. S36,600.
LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 

|71-mos ir Mozart. Karoetai. Daug 
I gražiu pnedu. Garažas. Įrengtas beis- 
. mantas. S41.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NSDZINSKAS, 4365 Areher Ava.
Chicago, III. 60631 T»l. YA 7-59S0
—«------ ------ r r Didelis, geras 5 kambarių medinis su

garažu. S18 900.
6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 

J sausa* beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas Arti mūsų. $23.000.

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

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
naiamų. Maži.taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81.000.

BARGENAS. 2 aukštų ^parlamen
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Verias $68 000 ir daugiau.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nnomns. Naujas gazn šildymas. Mūro 
garažas. Kaina $18.000.

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

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

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St 

GA 4-3654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $104 metams automobilio 

Liability apdraudimas. 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Real Betite, Notary Public
INCOME TAX S-ERVICE__

4259 S. V»p1ewood.‘ T«I. 254-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimair 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

A. G. AUTO
Čii automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų, 

nos nebrangios.
351X4 W. £3rd Street, Chicago, 

TIL. — 776-5881
Anicetas Garbačiauskas,

Kai-

Ill.

MV

LAIKRODŽIAI IR MANtENYBfcS
Pardavimas ir Taisymas 

2*46 WEST *9th STRKT 
TeL: Republic 7-1 Ml

J

BUY D.S.
SAVINGS

BONDS
MISCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai

..............    ?. ,,— ----------------------

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, 
virtuvo^. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t.
ZIGMAS

• Tek: 778-0838 ar 651-9625

vonias, 
darbus:

v

WHERI YOU BANK OR WORK

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Eleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

MAINLAND’S BLUEBERRIES U-Pick. 
Open daily 8 to 6. Picnic area. Take I 
94 to New Buffalo exit turn south 
on 39. go to 1000 North and turn 
right 1 and ¥4 miles to Mainland 
Farm. Phone 324-7064.

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

Tel. 776-8931

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.

■NAUJIENOS' KIEKVIENO

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9 420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

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

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

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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. Ill 0»60». Tel.: VI 7*447

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

CALIFORNIA SUPBM JERVICE 
Tiicmi auto motorai, $taMžlal, 

tun»-ups tr t. t.- 
4t24 $•. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-1327

All II. t_L_A

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

"NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




