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LAUKIAMA DIDELIO KAINŲ KILIMO 
Amerikos Mėsos Instituto prezidentas DeGraff 
kovai su kainy kėlimu ragina griebtis boikoto 
CHICAGO. — American Meat Institute preidentas Herrel

DeGraff paragino vartotojus po rugsėjo 12 dienos, kai bus nu
imtas jautienos kainų užšaldymas, pradėti mėsos boikotą. “Tai 
yra vienintelis dalykas, kurs turi prasmės”, pasakė jis.

De Graff tvirtina, kad jautie
nos kainų “užšaldymą” nuėmus, 
mėsos, ypač jautienos kainos 
“pašoks iki dangaus”. “Jei 
mes sumažinsime pareikalavimą 
(jautienos)... kainų išpūtimas 
savaime atslūgs”.

Agrikultūros departamento 
pranešimu, praeitą savaitę ra
guočių buvo paskersta 402,000 
galvų. Tai yra 23.7 nuošimčiais 
mažiau kaip savaitę prieš tai ir 
34.5 nuošimčiais mažiau kaip per 
tokią pat savaitę pernai. De 
Graff pranašauja, kad po rugsė
jo 12 dienos turės praeiti pora 
savaičių, kol mėsos padaugėji
mo ženklai pasirodys supermar
ketuose.

Per tas pora savaičių ir įvyks 
tas spėjamasis didelis kainų pa
kilimas. “Jei žmonės pasakys 
“Aš tokių kainų nemokėsiu!*’, 
bus žymiai išvengta didelio kai
nų išpūtimo. Jei žmonės nieko 
nesakys, kainų dar didesnis kė
limas neišvengiamas”, įspėjo De 
Graff.

Nieko geresnio neturi pasa
kyti ir kiti autoritetai. Apklau
sinėjus Jewel, National, A&P,

1$ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Miestas 
pritrūko jautienos mėsos savo 
įstaigoms — ligoninėms, kalėji
mams, šalpos centrams ir vaikų 
darželiams. Miesto užpirkimų 
departamento komisionierius sa
ko, kad miestas savo įstaigoms 
kasdien patiekia po 155,000 pie-

-Tennessee senatorius Howard Henry Baker 
•nu jau 1968 metais, kai respublikonu 
goms. Paveiksle matome Tennessee 
datų į prezidentus Nixonu, Minnesotos 
rl Massachusetts

glaudžia

PAVAIKŠČIOJĘ 
ASTRONAUTAI VĖL K -

HOUSTONAS. — Erdvės laboratorijos 
dso vis daugiau parsiveža mėsos k. Garriottas ir Jackas R. Dousma

WINDSOR, Kanada. — JAV 
muitinės valdininkai prie Amba
sadoriaus Tilto, jungiančio Wind- 
sorą su Detroitu, praneša, kad 
amerikiečiai, grįždami iš Kana-j 
dso vis daugiau parsiveža mėsos k. Garriottas ir Jackas R. Dousma 
savo automobiliuose. Muitinin-, erdvės stotį, išbuvę lauko pusėjo 6 valandas ir

vių vedėjus gautas toks atsa
kymas : •_

“Didėjantis JAV grūdų eks
portas gresia pašarų atsargų su
mažėjimu ir dėl to mėsos, pieno, 
kiaušinių ir duonos bei kitokių 
maisto produktų dar didesniu 
kainų didėjimu”.

“Amerikiečiai niekuomet mais
to nebrangino. Jie dejuoja mo
kėdami daugiau už duonos kepa
liuką arba steiką, bet nieko ne- 
paisdo mokėdami po $10 už “bu- 
žės” bonką, pasakė vienas biz
nierius.

kų apskaičiavimu apie pusė iš liuodami gaubtą nuo saulės ir apžiūrėdami 
Ka.nados grįžtančių amerikiečių Lauko pusėje astronautai išbuvo beveik dvigubai 
vežasi kanadiškos mėsos. (Mė- mosios laboratorijos astronautai. Vaikščioj 
sos išvežimas nevaržomas). j uždavinys buvo užtiesti naują saulės gaubtą, 

WASHINGTONAS. _ Supę- teleskopo kameras, inspektuoti kai kurias
rior teismo teisėjas Charles W. vimo raketas ir apžiūrėti vėsinamojo skysčio 
Halleck atsisakė teisti 6 mote- Vėsinamojo skysčio sunkima- 
ris, kurias Baltųjų Rūmų poli- sis yra naujausia problema, ka- 
cija areštavo už demonstraciją anuojanti astronautus jų skry- 
prieš Kambodijos bombardavi-., j^io pirmoje dešimtyje dienų.

.gali.ver^tre- 
šiosios laboratorijos įgulą atga-

vietą. Sakydamas, kad toje by- vėsinamojo skysčio, kad 
loję Baltieji. Rūmai daro^spau- gaiėtųvėsinimosistemąpapildy- 
dimą, ..teisėjas net apsiašarojo. +i, j^e ^us pajeis-ti skristi

Vėsinamojo skysčio sunkima-

savo

Pieno kaina pakeliama dar
5 centais

Skelbiama, kad nuo rugsėjo 2 
dienos pieno galionui kaina bus 
dar 5 centais pakelta. Taip pat 
pabrangs tokie pieno produktai 
kaip varškė, “ledai”, grietinė, 
kondensuotas liesas pienas ir jo
gurtas. Kainos keliamos kadan
gi f armėnams už pieną bran
giau esą mokama.

šiemet lat(kiama rekordiniai 
gero pasėlių derliaus, dėlto esą 
vilties, kad farmeriai padidins 
gyvulinių produktų gamybą di
desniais paukštienos ir kiauši
nių, o rudenį kiaulienos bei jau
tienos tiekimais.

Chicagos priemiesčiai 
duoda praktišką pavyzdį

EVANSTON AS. — šis šiauri
nis Chicagos priemiestis pirma
dienį davė Chieagai pavyzdį kaip 
reikia tvarkyti savo masinę tran- 
sportaciją Evanstono miesto 
valdyba 11 balsų prieš 4 nubal
savo paimti po 1 centą nuo galio
no mokesčių (taksų) ir tas pa
jamas skirti masinei transporta- 
cijai — traukinėlių ir autobusų 
susisiekimui.

Panašiai pasielgė Skokie Vil
lage taryba, skirdama $83,000 
iš gazolino mokesčių pajamų sa
vo apylinkės masinei transpor- 
tacijai.

“Kaip teisėjas ir žmogus aš ne- : 
galiu kaltinamąsias teisti nė vie
nai dienai kalėjimo”,-pasakė tei
sėjas.- '

WASHINGTON AS._ — Ame
rikos teisininkų sąj ungos (ABA) 
pirmininkas, Bostono advokatas 
Robert Maservė pareiškė, kad

lapkričio mėnesį.
Astronautas Alanas L. Bea- 

nas, laboratorijos komandantas, 
'buvo likęs viduje, kai jo kole
gos išėjo vaikštinėti išorėje. Ka
dangi pasivaikščiojimas prasi
dėjo po pat pusiaudienio, tai 

Robert Maservė pareiškė, kad ■ Garriottas tarė Lousmai: “Esu 
Watergate skandalas yra grės- tikras, kad tas vyrukas valgo 
mė Amerikos laisvei ir padoru- lančą viduje, o mes išorėje dir- 
mo sąvokai. Kalbėdamas tos or- bame”.
ganizacijos konvencijoje jis pa
reiškė: “Watergate ir su ja su-į įrankius, o Lousma ėmė tiesti 
rišti įvykiai, kuriuos reiktų pa-(saulės gaubtą, pirma prisitaisęs 
vadinti laiko dvasia, kur tokia: pasparas kojoms, kad galėtų lai- 
dalykai yra galimi... man atro-!kytis vietoje. Gaubto tiesimas 
do, mažų mažiausiausiai reiškia _ truko tris valandas, nes akor- 
grėsmę mūsų laisvei ir mūsų pa
dorumo supratimui”.

Garriottas padavinėjo dalis ir

Kinlio* liaudį** ratpvbltko* mini* 
tari* pirmininkas Čou En-lai.

NORI ŽINOTI, AR GUBERNATORIUS 
A KYŠIUS K KONTRAKTORIŲ 
Tikrina prezidento ir jo šeimos nariy 

saugumui išleistas pinigų sumas
WASHINGTONAS, D. C. — Viceprezidentas Spiro Anew 

pranešė prezidentui Niksonui ir spaudai, kad Marylando valstybės 
teismas tyrinėja jo asmeniškas pajamas. Viceprezidentas pasi
žadėjo bendradarbiauti su prokuroru ir pareiškė visišką pasiti
kėjimą JAV teismo organais.

Paaiškėjo, kad Marylando teis
mas jau vasario mėnesį pradė
jo nagrinėti Marylando kontrak
torių pajamas ir išlaidas. Pro
kurorui rūpėjo nustatyti, ar kon- 
traktoriai sumokėjo visus vals
tybei priklausančius mokesčius. 
Tyrinėjimo metu nustatyta, kad 
1969 metais, kai vicepreziden
tas dar tebebuvo Marylando gu
bernatorius, keli kontraktoriai 
gavo gana didelius užsakymus 
įvairiems statybos darbams. Taip 
pat nustatyta, kad vėliau, kai 
Spiro Agnew jau buvo Wash
ingtone, tai jo žinioje esanti Ge
neral Service Administracija 
taip pat davusi užsakymus tiems 
patiems kontraktoriams.

Įdomu šiuo atveju yra dar 
. tai, kad pakvietė viceprezi
dentą pasiaiškinti prokuroras 
George Beal, Marylando respu
blikonų senatoriaus Glean Beal 
jauniuasias brolis. Respubliko
nų partijos viceprezidentą prašo 
aiškintis respublikonas prokuro
ras. Viceprezidentas Anew yra 
pasiruošęs teikti visas pageidau- 

' jamas Informacijas. Jis kyšių 
neėmęs ir valstybės mokesčius 
visą laiką mokėjęs.

Marylando tyrinėjimo davi
niai yra žinomi vyriausiam val
stybės prokurorui Richardsonui.

. Pastarasis prezidentui pranešęs, 
kad viskas tvarkoje, viceprezi
dentas nesulaužęs veikiančių įs
tatymų. Prokuroras tyrinėja 

_____ ________ __ _ ___ kontraktus turėjusias bendro- 
priversti prezidentą Niksoną ves, todėl gali apklausinėti ir 
duoti jam magnetines juosteles.! Spiro Anew, tuo metu buvusį 
Amerikos konstitucija suskirstė Marylando gubernatorių. Tyri- 
krašto valdymo darbus ir nęlei- į nėjimas dar nereiškia n usikal- 
džia vienai šakai kištis į kitos. timo.
šakos sritį. Teisėjas Sirica da
vė prokurorui Cox 5 dienas ki-' 
tokiems argumentams paruošti
• Kartu su maskviniu “Boi

se j teatro baletu” Amerikon at
skrido šokėjas Mauris Liepa. Jis . 
šoka keliuose veikaluose.

bendradarbiavo su prezidentu Richard Nix- 
navo būti -kandidatu prezidento parei- 

kairės į dešinę) kartu su tuo,- metiniu kandi- 
MacGregor, Texas atstovą George Bush ir 

um John Volpe.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

i Owenas 
vakare grįžo į 
minutę, insta- 

’nę erdvėje.
, negu pir- 

išorėje pirmas 
filmų į saulės 

manevrą- >

Darbą baigiu Lousma pra
nešė, kad erdvės stotis paruda
vusi nuo saulės. Saulės negau
nančioji. pusė tebesanti baltą. 
Naujo gaubto reikėjo dėl to, kad 
pirmosios laboratorijos remon
tuojant užtiestasis buvo suny
kęs nuo stiprios saulės šviesos.

Dėl degalo sunkimosi sugedo 
dvi raketos modifikuotame Apo
lono erdvėlaivyje, ir abejojama, 
ar jis begalės astronautus sau
giai pargabenti į žemę. Dėl to 
'planuojama pirmoji istorijoje 
erdvės gelbėjimo misija. Kenne- 
džio iškyšulyje ruošiamas nau
jas erdvėlaivis ir raketa.

Naudojantis vienos mokinės, 
Juditos Miles, sugestija, į ant
rąjį erdvėlaivį paimtas voras, 
laikomas ketvirtainėje dėžutėje. 
Astronautai pranešė, kad voras, 
vardu Arabela, ir erdvėje vei
kia pagal savo prigimtį, kampuo-

deoniškai sulankstytas gaubtas ■ se išvedžiojęs voratiklių ir dabar 
buvo sukibęs. Itūnąs, laukdamas grobio.

® Viceprezidentas Spiro Ag
new pakartotinai pareiškė spau
dai, kad jis nieko bendro neta
rė jo ir nebeturi su kontraktorių 
duodamais kyšiais arba nuotru
pomis nuo pelno. Jokių nuotru
pų jis negavęs 1969 metais arba 
anksčiau.

® Mokslininkai tvirtina, kad 
žmogaus kūnas pats nustato tu
rimą svorį. Manoma, kad sme
genyse yra organas, kuris kon
troliuoja kūno svorį.
• Amerikos lakūnai antrą 

kartą išmetė kelias bombas ant 
pozicijų, kurias kontroliuoja 
Kambodijos karo jėgos.'
• Indijoje komunistai pradė

jo veržtis į maisto sandėlius ir 
grobti maistą.
• Brazilijos lietuvių veikėjas 

Jonas Antanaitis buvo užėjęs į 
Naujienas, susipažino su dien
raščio redakcijos nariai ir apžiū
rėjo spaustuvę.
• Teisėjas Sirica atmetė pro

kuroro Archibald Cox prašymą

Bombonešio klaida 
kaštavo 100 gyvybių

PHNOM PENH, Kambodija.— 
JAV-bių bombonešiai pirmadie
nį per klaidą subombardavo Me
kong© upės krante esantį mies
telį Neak Luong, kur 100 žmonių 
buvo užmušta ir daugiau kaip 
300 sužeista, bet prisibijoma, 

kad galutinėmis žiniomis užmuš
tų bus daugiau kaip 100, o su
žeistų iki 600. Bombomis su
naikinta miestelio rotušė, ligo
ninė, armijos ir laivyno bazės 
ir daug privačių namų. Neak 
Luong buvo pilnas nuo fronto 
ir komunistų pabėgusių žmonių, 
dėlto toks didelis nukentėjusių 
skaičius.

3 sovietų raketos

iš

VYRIAUSIAS TEISMAS NENAGRINIS 
KAMBODIJOS ’ BOMBARDAVIMŲ

WASHINGTONAS. — Vyriausioje teismo astuoni teisėjai
devynių atsisakė aprobuoti pastangas tuojau sustabdyti JAV 
bombardavimus Kambodijoje. Tik teisėjas William 0. Douglas 
bandė perbalsuoti teisėją Thurgodą Marshhallą, kuris buvo atsisa
kęs panaikinti federalinio distrikto teismo sprendimą dėl “autori
tetingo precedento stokos”. Bet teisėjas T. Marshallas, pasitaręs 
su septyniais kitais kolegomis, paliko savo pirmutinį sprendimą 
galioti, atmesdamas W. O. Douglas nutarimą, kad atstovės Eliza
beth Holtzman ir kitų trijų skundėjų reikalavimas tuojau nu
traukti bombardavimus Kambodijoje turįs būti patenkintas.

Skundėjams gavus palankų 1
teisėjo Orrino G. Juddo sprendi- ris, advokatų sąjungos''susirin- 
mą, būtentt,' kad bombard avi- kime pateikdamas savo metinį 
mas esąs nekonstituciškas, byla 
atsidūrė JAV apeliaciniame teis
me New Yorke. Pastarasis 
laikė sprendimo vykdymą, 
byla bus Svarstoma vėliau.

Gynybos departamentui 
prašius teisėją T. Marshallą da
lyką pervarstyti iš naujo, T. 
Marshallas susižinojo telefonu 
su kitais septyniais teisėjais ir 
Douglaso nutarimą atmetė.

Vyriausiojo teismo pirminin
kas teisėjas Warrenas E. Burge-

su- 
kol

teisenos pranešimą, pareiškė, 
kad tradicinė teisė pralaimėju
siems bylininkams apeliuoti tu
rėtų būti suvaržyta, nes apelia
ciniai teismai esą verste užvesti 
apeliacijomis. Dabar teismai 
praktikuoją sijoti bylas ir at
mesti tas, kurioms nėra pagrin
do duoti progą aiškintis žodžiu. 
Tu o keliu aopeliaciniai teismai 
atsikratą apie 60% bylų. Tačiau 
esama rizikos, kad pervarstymo 
progą gali gauti kai kada nereikš-

Spaudoje pasklido gandų, kad 
prezidentas Niksonas išleidęs 
apie dešimt milijonų dolerių pre
zidento nusipirktiems namams 
pagerinti. Pradžioje buvo pa
sakojama, kad prezidento rezi
dencijoms, esančioms Floridoje, 
Key Biscayne, ir Kalifornijoje, 

“ San Clamente, jau išleista apie 
du milijonai dolerių, o dabar ta 
suma pasiekusį dešimt mili
jonų.

General Service Administraci-

M ASKVA,—^ Penkiolikos die
nų bėgyje rusai iššovė Į raudo
nąją planetą tris erdvėlaivius, 
būtinai norėdami atgauti pra
rastą erdvėse prestižą. Tasso 
pranešimu, rugpiūčio 6 d. buvo 
iššautas Mars 6. Kiti du erdvė
laiviai Mars 4 buvo iššautas lie
pos 21 d. ir Mars 5 keturiomis 
dienomis vėliau. Pirmieji trys 
Marsai buvo iššauti prieš arti 
pora metų anksčiau. Dabar iš
šautieji 4. 5 ir 6 Marsai turi pa
siekti Marso planetą ateinančių 
metų kovo mėnesį.

Sovietų laikraščio “Leninskaja 
Znamia” pranešimu, tie Marsai 
turi su savim ištisą mikrobiolo
gijos laboratoriją, kurios užduo
tis bus susekti ar yra Marso pla
netoje kokia gyvybė.

SANTA SUSSANA, Calif. — 
Donald Head norėdamas įšmu- 
gliuoti iš Meksikos į JAV du tu
zinus papūgų, kad tyliai laiky- ? 
tusi, jas nugirdė meksikoniška 
degtine tequila ir sudėjęs j dėžę 
paslėpė savo treileryje po lova, jos pakelbti duomenys rodo, kad 
bet muitininkams palovis ne slėp- į didžiausios sumos yra išleistos 
tuvė.

SAN BERNARDINO, Calif.—' statytiems nameliams, kuriuose 
Įvykusiuose “nuogumo karalai- gyvena prezidentą ir jo Šeimą 
tės” (“Miss Nude”) rinkimuose šeimą saugojantieji žmonės, 
tą titulą laimėjo 18-metė kana- ■ Asmeniškose prezidento reziden- 
dietė Dee Dee Nolet iš Freelton,' cijose įrengtos pačios moderniš- 
Ontario. Antrą ir trečią vietą klausios susisiekimo priemonės, 
nuogybės konteste laimėjo Cha- Jos yra brangios, bet valstybės 
ryl Oscarra iš Pittsburgo ir Na-1 galvai yra būtinos. Kai Richard 
dia Bottai iš Collingwood, Ont. j Niksonas nustos buvęs preziden- 

... .............. -1 tu, tai didoka dalis tų susisieki- 
mingos bylos, o jos negauti tik-,m® priemonių bus išimtos. Ge
rai vertos bylos............................. 1 -

šalia prezidento rezidencijų pa

Vėl lėktuvas ežere
CHICAGO. — Pirmadienio va

kare 9:30 vai. į Michigano ežerą 
netoli Meigs aerodromo nukri
to Cessna 182 vieno motoro lėk
tuvas, kuriuo skrido vienas žmo
gus vakarykščiai iš Oshkosh, 
Wis., atskridęs ir pirmadienio 
vakarą pakilęs skristi namo. 
Lėktuvas" sudužo į šipulius. Iki 
šiol lėktuvo savininko lavonas 
nesurastas.

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Mažiausiai sveriąs kūdikis yra 
Serbijoje gimusi mergaitė Ma
rica, kur gimusi svėrė 1 svarą 
ir 3 su puse uncijos, o dabar po 
5 mėnesių jau sveria 5^ svarų. 
Daktarai tariasi jai prirašyti 
dietą, kad po mažiau augtų.

rai vertos bylos. rald Warren tvirtina, kad vy-
Burgeris mano, kad reikėtų riausybė galės atsiimti apie $60,- 

paieškoti kitos alternatyvos. Gal vertės modernių instrumen- 
praverstų įvesti tvarką, kad pra- tų.
laimėjęs bylininkas iš pirmuti- Į Kongresas yra priėmęs įstaty- 
nės teismo instancijos gautų lei
dimą apeliuoti, šis jo siūlymas 
reiškiąs tik, kad reikia ieškoti 
parankesnio būdo, remiantis
apeliacinių teismų sijojimo prak- ir Kay Biscayne įrengtos apsau- 

’tika. Igos priemonės yra brangios, bet

muš, įpareigojančius Secret Ser
vice žmones rūpintis paties pre
zidento ir jo šeimos narių ap
sauga. Kaip San Clamente, taip

be jų saugumas būtų silpnesnis 
ir išlaidos butų dar didesnės, nes 
reikėtų laikyti didesnį sargų 
skaičių.

Brangiai kainavęs ir kitų pre
zidentų saugumas, bet išleistos 
sumos niekad nebuvo paskelb
tos. Dabartiniai tyrinėjimai 
gali būti politinio pobūdžio.



skyriai”, kuriems vadovauja 
NKVD tarnautojai. Jie irgi turi 
savo agentų tinklą. Tiems pra
nešėjams gerai žinomi visi įstai
gos tarnautojai ar fabriko dar
bininkai. Jei NKVD ryžtasi dėl 
kurių nors kurių nors priežasčių 
atleisti kurį tarnautoją ar dar
bininką, pasikviečia jį į rašti
nę ir pasako: “tamsta atleistas”. 
Priežasčių nenurodo.

Joks žmogus nėra tikras dėl 
savo rytojaus, Eidamas gulti ne
žinai, ar liksi namuose iki ry
tojaus. Praėjo naktis -— ir ačiū 
Dievui. Kas gali atsitikti die
ną, nežinai, šitoks kasdienis rū 
pestis ir nervininė įtampa per
sekioja visą gyvenimą. Prieš 
akis žmogui visada neatsakytas 
klausimas — gyvenimas ar mir
tis.

Beveik tą pati sekimo struk-

Pagal geležinę bolševikų tai
syklę, Sovietų Sąjungoję seka
mas kiekvienas pilietis ir kiek
vienas jo žingsntis. To negali
ma išvengti, kai neįmanoma at
sikratyti šešėlio. Sekimo ir pra
nešimų sistema sudaryta tokia 
tanki ir gudri, jog reikia bro
liui bijoti brolio, seseriai — se
sers, tėvams — savo vaikų. Jei 
susitinka trejetas, bijokis: vie
nas iš jų bus pranešėjas. Eini 
svečius, būk atsargus, o jei ką 

leptelėsi, rytojaus dieną savo 
žodžiai jau bus žinomi NKVD. 
Pionierių ir komsomolo (komu
nistų jaunuolių) organizacijos 

ti ri neišvengiamus saitus su 
NKVD.

Komjaunuoliai turi atidžiai 
stebėti savo tėvus, žiūrėti, ką jie 
daro, kas pas juos lankosi, apie 
ką kalba? Viską turi pranešti
savo organizacijos daliniui, o šis tūra kaimuose, kolchozuose ir 
perduoda NKVD.

Miesto gyventoju sekimas su- 
tvrkytas kitaip. Miestą paskirs
to į kvartalų vienetus. Kiekvie
name kvartale — konspiracinis 

- skyrius, kuriam vadovauja NK
VD valdininkas. Kiekvieno na
mo sargas turi būti pranešinė
to j as: turi žinoti, kas darosi 
kiekviename namo bute, kas į 
namus ateina ir kuo kas verčia
si. Savo pranešimus jis turi 
teikti namų administratoriui. 
Namų administratorius kas de- 

-< kada (10 dienų) turi sudaryti 
santraukas ir jas atiduoti savo 

? rajono konspiracijos agentui. Va
dinasi, jei gatvėje yra dvylika 
kvartalų, tai ji turi tiek pat kon- 
spiracinių stabų.

Be įpareigotųjų ir valstybės 
agentų yra dar daug vadinamų
jų “slaptųjų pranešinėtojo”, 
seksotu. Šie tipai į sekimą įtrau
kiami įvairiausiais būdais, šie 
agentai paprastai nesėdi namuo
se, o slankioja po visus paša
lius. Jų esti visur: teatruose, 

• tramvajuose, restoranuose, krau
tuvių eilutėse. Tarp savęs su
sižinoti jie turi specialius ženk
lus.

Tiesos sakyti negalima Sovie
tų Sąjungoje. Jei blogai, sakyk, 
kad gerai; jei alkanas, sakyk, 

. kad sotus; jei ima noras verkti,. 
.. turi juoktis ar bent šypsotis. 

Viešose vietose agentai prade
da provokacinį pokalbį: ginčas 
tarp jų pradedamas, kad Įveltų 
nepatyrusį ir nemokantį liežu- 

w - vio valdyti už dantų.
Valstybės įstaigose ir įmonė- 

r se yra vadinamieji “specialiniai

sovehozuose (valstybės ūkiuo
se). Trobos paskirstytos tam 
tikrais daliniais, kuriuose sėdi 
po aktyvistą. Jie taip pat sėdi 
namuose, visur kaišioja nosį ir 
viską praneša kaimo valdybai, o 
pastaroji — NKVD skyriui.

štai keletas pavyzdžių, kaip 
veikia aktyvistai. Viename kai
me buvo vietinės tarnybos pir
mininko rinkimai. Visi gyvento
jai privalo eiti balsuoti. Tokią 
rinkimų dieną vienas valstietis 
varėsi karvę girdyti. Jį pake
liui susitiko aktyvistas ir besi
kalbant paklausė:

— Kur varai karvę?
— O ar nežinai? — juokau

damas atsakė valstietis — bal
suoti...

Kitą dieną juokauto j as buvo 
dingęs. Kad ir kiek žmona su 
vaikučiais maldavo NKVD, vy
ro nepaleido.

Vienas geležinkelio darbinin
kas po darbo sumanė užsukti Į 
parduotuvę ir iš uždirbtų pini
gų nusipirkti maisto ir kitų da
lykų, kad galėtų pradžiuginti 
žmona ir vaikus. Iš užustalės 
pardavėjas pasakė darbininkui:

— Tėra tik kavos ir druskos, 
daugiau nieko.

Parduotuvėje buvo apsčiai 
žmonių ir tarp jų kažin koks ak- 

: ty vistas. Darbininkas, truputį 
pagalvojęs, tarė:

— Ar čia paskelbtas naujas 
dekretas, ar ką, kad kavą rei
kia gerti su druska?

Išėjo. Bet tą pačią naktį 
darbininkas dingo.

Kaip visur, taip ir mokyklose 
paplitęs pranešinėjimas ir viens

■M£3?
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Viena bėda ne bėda, persekioja G. Gordon Udcty, kvr» no tik yro 
nuteistas Watergate skandalo byloto, bet iam «br gre*fe''a«|m 
nuteisimas dėl Kongreso įžeidimo atsisakant prilėkti AC«Įo*y <»■ 

my komitetui. ~
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JAPONAI - ATKAKLŪS KOVOTOJAI
Rašo DAN KURAITIS .

Japonai yra atkaklūs kovo
tojai. Jie buvo atkaklūs seno
vėje, jie yra atkaklūs ir šian
dien. Visi atsimename, kaip 
tie zaibacai Tokio mieste ko
vojo su policija. Žinome, ką 
japonai'daro, kai jie pradėjo 
keleivinius lėktuvus grobti. 
Vienas japonas Izraelyje kul
kosvaidį paleido į minią nekal
tų žmonių. Kitas japonas skrai
dė Persijos įlankoje, kol pasie
kė Libiją ir nutūpė į-kalėjimą. 
Kodėl jis ten nutūpė? Todėl, 
kad jis buvo pasiryžęs kovoti.

Man prisimena tas japonų 
atkaklumas, kai aš, būdamas 
Tokio mieste ir bevažinėdamas 
su gydu po įdomesnes vietas 
susitikau vieną japoną, kuris 
kalbėjo gana gerai angtiškau 
Liežuvis jam užkliuvo už rai
dės, bet aš galėjau suprasti, ką 
jis norėjo pasakyti.

— -Man teko pergyventi du 
karus su Japonija, — pasakiau 
aš jam. Jis nustebo, pasižiūrė
jo į mane ir paklausė:

— Kaip tai galėjęs būti?

.. Vėliau aš jam priminiau vie- vieną japoną karį. Kiekvienas vlų, kad manė japonus kepu- 
karys'rankoje turėjo gerą kar-lrėmis kampely tį. Japonai ęaro 

Tr|i^i|^p dą. j kareivių kepurių nepabijpjo.
— Visiems jums gresia mir^Caras prakišo karą. * 

tis, — pasakė caras. — Jeigu 
jūs nenukirsite galvos tam ja
poniukui, tai visiems jums bus rius, bet čia japonai apsiriko.

i!T “ ••frwwr 
fens, jei jfisitpjH' **-

— Jei Vokietija ar Japonija 
Irfjtų žinojusias, kas su jomis 
atsitiks karo eigoje, tai jos ka
ro nebūtų pradėjusios..

— Labai teisingai, — atsakė 
japonas. — Vokietija blaškėsi

tuose..' .
Vėliau Japonas man pa-

narna su rusais seniui teko susi
burti. Rusai pinnieji pasiekė 
Vladivostoku, bet jie ten rado

> kuyo mažiau,

jų kalbą irsare prekybą. Prieš

apie Japonijos ir Rusijos ka- 
režvjus- Vienų tom> daug, o 
kiti pasiryžę kovoti ir mirti. 
Kareivis neįveikiamas, jeigu

fenais laikais, dar prieš ja- 
JM>pų —; rusų karą, kai buvo 
susitikęs rusų -caras su japonų 
imperatorium, tuojau iškilo 
kalba apie drąsius kareivius. 
Vienas pasakojo kad jo karei
viai yra drąsūs, o antrasis gy- 

į rė sayo. Pagaliau imperatorius 
pasakė;

J —Esu tikras, kad vienas ja- 
iponas nukirs galvas 10 rusų 
kareivių.

— Negalį .būti, — atsakė ru
sų carąs. Aš norečiau tai išban
dyti

' Tais laflcąis Jęarąliai Laikų 
nekrėtė. Ehrbar jie turi skaity

mirtis.
—Jeigu tu nenukirsi galvų 

tiems rusams, tai tau bus mir
tis, — tarė japonų imperato
rius.

Kiękvienas karys žinojo, kad 
jo laukia mirtis, jeigu jie ne
nužudys mažo japoniuko.

Maias japonas pasižiurėjo į 
rusus, nusigando tokio dide
lio skaičiaus ir pradėjo bėgti. 
Rusai žinodami, kad turi jį nu
žudyti pradėjo jį vytis. Jie ži
nojo, kad turi jį pavyti ir kar
du nukirsti, jeigu nori gyventi.

Japonųkas buvo greitas il
gai ėjo lengvai bėgti. Jis gero
kai nubėgo, o kai pamatė, kad 
rusai jau gerokai privargo ir 
bėga žąsele... Kai jis pamatė, 
kad rusai atsilieka gana toli 
vienas nuo kito, tai jis staigiai 
sustojo.

Pirmam pribėgusiam rusui 
jis kirto kardu ir jį nukirto. 
Palaukęs, kad pribėgs sekan
tis, jis ir tą nukirto... Šitokiu 
būdu jis paklojo visus rusus.

Rusijos caras turėjo tuo susi
rūpinti, bet jis nekreipė dėme
sio. Jis turėjo tiek daug karei-

tuvo j e, — pradėjau jam ja.-- 
šakoti.— Lięfiava tada buyo 
okupuota rusų caro kariuome- 
nes ir žandaru. Rusų japonų 
karas ėjo 190-t ir 1905 metais. 
Rusai ėmė vyrus kariuomenėn, 'tis su įstatymais, parlamentais 
Aš buvau dar; per jaunas, bet ;nutąrijnais, bet tais laikais jie 
mano giminės buvo -pašaukti u................
karo tarnybon ir išyeati Man-jkareiviai drąsesni.. Jie pastatė 
d-žurijan. Vėliau visoje Rusi* ivienon eilėn 10 rusų kareivių ir 
joje prasidėjo bruzdėjimas
prieš caro valdžią, kai caro ge
nerolai prakišo svarbiausias'
kovas. Aš atsimenu -tas pasek- ; 
mes, kurias karo j^raktistėji-

nutarimais, bet tais laikais jie 
galėjo tuojau išbandyti, kurio

*3^.

Caras prakišo karą. *
Japonijos generolai manė,

Amerika yra laisvas kraštas. 
Tiktai laisvame krašte žmojra 
yra išradingi. Japonų genero
lai nei neapsižiūrėjo, kai vy-

išskrido karo veiksmų patik-

rū vado netekę
Jie pradėję klausyti 

gen. MacArthuro. Atrodo, kad 
jie nesigaili, nes fąs Amerikos 
generolas jiems daug gero pa-

japonai su-

‘ — Britų premjeras Heath Ota
vos suvažiavusiems britų im
perijos valstybių premjerams 
pareiškė, kad Sovietų Sąjungos 
įtaka pasaulyje rilpnėįa. šių 
metų pavasaris parodė, kad So
vietų Sąjungos ūkis yra žyjniai 
silpnesnis, negu užsiniečiai ma
nė.. Jeigu sovietų valdžia nedali 
pasigaminti kraštui reikalingos 
duonos, tai negalima laukti stip
rios pramonės. Be to, visame 
krašte gyventojai kelia nerimą 
prieš partijos vadų sauvalę;
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kito įskundinėjimas. Besiruoš
dama vykti namo prieš sekma
dienį, viena mokinė daiktadėtė- 
je rausėsi tarp baltinių ir tarp 
jų šmėkštelėjo maža ikona, ku
rią pamatė draugė. Ji nustebusi 
sušuko:'

Olgute, tai tu, pasirodo, 'tu/ 
ri ikoną? Juk tu komjaunuolė^.

Kitos kaimynės tik žvilgterė
jo viena Į kitą, bet nieko nesa
kė. Tačiau tuo pasibaigė. Kom
jaunuolių susirinkime, dalyvau
jant partijos komitetui, ją ati
davė parodomajam teismui ir 
išmetė iš mokyklos, nors ji buvo 
gera mokinė. Teismo sprendimą^ 
pranešė kaimo partijos komite
tui, kur gyveno mokinės tėvai. 
Komitetas susižinojo su NKVD, 
ir mergina su saviškiais-pasida
rė amžinai persekiojami. Jei ne
buvo galima įstoti į kitą mo
kyklą, visų mokyklų durys buvo 
jai uždarytos. R. SI.

lietuvių buyo Tusų...-7^ japonų 
kare. Dar AĮjoęrį-
koje yra lietuvių, kurie tame 
kare dąlyvayo.-^ - . 5

Aš Amerikon ’ atvažiavau 
1 į>13 metais. Ciugyvenau, sun
kiai dirbau, b.i^į.
metais prasį^ėjū; Jęąrųs su Ją- 
ponija. Japonų,(lakūnai užpuo
lė ąmerikięčįlis Tteąjį Jiarbųr 
uoste tikėdamiesi
kinti ir viešpątautL .Rytuose- 
Jie pasakojo, Kąd jjėms reijsia. 
g, kaji jiems reikia 

lės ir kitokių .dęiy-

i ai panašiai ‘ka!bė-_ 
mąjf pasaulinį ka

rą, jie panašiai galvojo ir Hit-5 
lerio laikais. Ką jie turėjo, tai 
jiems neužteko." O kai pąka-' 
riavo ir karas pasibaigė, tai jie 
dar mažiau turėjo, negu karo 
pradžioje. ;

Japonas atidžiai manęs iš-' 
klausė, o vėliau man tarė:

«b n"so•*> »<• T

— Mums viskas kitaip .atro
do. Mums atrodo, kad Europą 
nori užkariauir Rytus. Ji stei
giasi juos užkariauti/'ne vien 
karais, bet ir -tikybomis. Japo
nai turi savo tikėjimą ir pagal 
jį šimtus metų gyveno. Pen
kioliktame šimtmetyje japonai 
Tokio mieste pasistatė dvi ka
talikų bažnyčias. ' Japonijoj
yra kelios katalikų miššjos, bet 
katalikų skaičius' nedidėja. 
Penkioliktame šimtmetyje To
kio mieste bavoj dvi katalikų 
bažnyčios, čia jos yra ir šian
dien. Japopęį pesukatąlįkėj^. 
neš jie turi savp tikybą. Jie pa
siklauso . pąsiklauso ir lieka 
prie savo. Kiekvįpąni sąy.a al- 
,rodo geresnę.*. .

Aš čia įsimaišiau ir 
kiau, kad Vokietijos kaitris 
giedojo ir voLieOus yertė 
doti “I)eutschla»4' Deutsch
land ueber alks”. • Rą»ašiai 
galvoja ir japonai^ kad Japo-- 
nkja yra pati geriausią, kad 
jos tikyba yra geriausia, lo^ėl, 
jie įr nenori jos j>akeis|i. N

case of the

whatto 
do about’
o į j* - / ' ^><4 r *.x *• i -

Some people leam the hard way. Pay

a lot. And maybe pert goes in the 
saringa account for this year’s vaca
tion or another immediate goal 
* A good dmnk of that money sterns 
to disappear by itself.

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

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ 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 išlakių.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiarrt čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

ing up aU. that tima
A good way to build that nest egg 

is with. U.S. SavingsBonds. The easy 
nyto buy them is to sign up for the 
P&yCQH Sayings Plan where you w<Ak.

And while you’re going through 
grocery bills, ear repairs, vacation 
weekends, lads’ toys and nights put 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too. * ‘ '

That’s good-to know.

E Bonds pąy5M%nrf<wt wh<p b«Jd to 
maturity of 5 years, 10 month* (4% the first 
ynmO. Hords are replaced if lost, stolen, or 

* "Vhen neetfed. they cm he cashed 
Interest s nr* wbject to stoto

tikįĮHgrBopda.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

—

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60698

’ _ MAUMENOS. CHICAGO «, M.I------ WEDNESDAY, AUGUST 8, 1373

į



A VAMBUTAS - SUKAKTINIKAS
Plati rašytojo žurnalisto veikla

A. VAMBUTAS

Žurnalistas — rašytojas Al
fonsas Vambutas gimė 1903 m. 
rugpiūčio 13 d. Rygoje, žemai
čių bajorių šeimoje. Jo tėvelio 
profesija — technologijos in
žinierius. Tarnavo Rygoje 
Frank & Birman Co. ir kitur 
direktorium. 1910 m. atvvko 
Amerikon ir Įsteigęs Mercury 
Co. buvo jos pirminis preziden
tas.

Prieš pat 1-mą Didįjį karų, 
jo tėveliui grįžus į Rygą ir ka
rui prasidėjus išvyko gyventi 
į. Saratovo m. Ten Alfonsas 
baigė 6 gimnazijos klases ir 
Stanislavskio dramos studijų 
prie Obščedostunavo teatro.

Lietuvon grįžo 1918 m. pa
baigoje ir pradėjo mokytis 
Šiaulių gimnazijoje. 1919 m. 
sausio 15 d. įstojo į besikurian
čią Lietuvos kariuomenę — 
Panevėžio batalionų, vadovau
jamą pulk. Variakojo. Kaip 
savanoris aktyviai dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose. Mūšiuose su bolševikais 
ties Ėriškiais 1919 m. gegužės 
1 d. buvo sužeistas, o pasvei
kęs . skiriamas Giedraičiuose 4 
pėstininkų Lietuvos (karaliaus 
Mindaugo pulko štabo rašti
ninku. Adjutantas Pabedins
kas pavedė jam vesti pulko 
alfabeto, o vėliau žukaitis — 
karininkų žinių skyrių.

1920 m. rugpiūčio 13 d. pra
dėjo bendradarbiauti vietinė
je ir užsienio spaudoje, pasi
rašydamas Alf. Aklaitis, Alf. 
Rep., Alfa , Alf. Vasarietis, Alf. 
Liudrūnas, Dr Bizūnas, Jonas 
Paliulis, A. Rigietis. Užsienyje 
Ą.Rižąniri, A. Prochvostif ir A. 
Profoš?i ’ '
7 1921. m. gegužės 21 d. tėvų 
prašomas, iš kariuomenės pa
leistas atsargom
^192jl m. birželio 1 d. tarnavo 
Šiaulių m. ir aps. viršininko 
įštaigpjs raštininku.
f 1922 m. rugpiūčio 2 d. Vals
tybės. Kontrolieriaus Zubrickio 
pakviestas, tarnavo Post fac
tum (galutinosios revizijos de
partamente) pirmos eilės revi
zorium. Be to, nuo tos pat die
nos skiriamas oficialiu atstovu 
Į karo metu Lietuvoje vokie
čių padarytų .nuostolių apskai
čiavimo komisiją.

Okinawa Ocean Exposition to Stress 
\ Co-existence of Man and Nature

, Motobu Peninsula, site of the International Ocean Exposition to 
i be held in 1975. In upper right: the official symbol of Expo 75.

1923 m. vasario 15 d. tarna
vo Lietuvos — Apierikos akci
nėje bendrovėje Šiauliuose, vė
liau Kaune, buhalteriu ir Hei- 
ber firmos generalimge atsto
vybėje vyr. sąskaitininku.

1921 m. birželio 15 d. prie 
Švietimo ministerijos jis išlai
kė Aukštesniosios Finansų ir 
buhalterijos -egzaminus. Kun. 
Vailokaičio pakviestas, tarna
vo Ckio banke indėlių sky
riaus vedėju.

1926 m. sausio 7 d., Steigia-, 
mojo Seimo atstovo Viktoro 
Beržinskio ir krikščionių de
mokratų lyderio Broniaus Sta
siūno kviečiamas^ bendradar
biavo Šiauliuose leidžiamame 
savaitraštyje “šiaulietis”. Vė
liau — “šiaurės Lietuvoje”, 
“Lietuvos Žiniose’’ if “Momen-: 
te”

19^5 m. birželio 4 d. tarnavo 
Šiaulių m. ir aps. naujokų 
ėmimo komisijoje. 1928 m. 
sausio 15 d. skiriamas Šiaulių 
ir aps. ‘viršininko Įstaigose
spaudos ir tarnautojų adminis
tracijos baudų skyriaus vedė
ju.

1928 m. vasario 15 d. ben- 
dradarbaivo “Dienoje”, “Die
nos Naujienose”, “Kuntaplyje” 
ir “Segodnia”.

1930 m. įstojo į Šiaulių^ Jau
nųjų Literatų kolegijų ir ben
dradarbiavo leidžiamame “Taš
ko” žurnale.

1931 m. birželio 20 d. skiria
mas šiaurės Lietuvos atstovu 
dalyvauti į vykstančiame Rygo
je nuo birželio 21 d. iki liepos 
2 d. trijų - pabaltijij valstybių, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žurnalistų kongrese. Valdybai 
susiorganizavus išrenkamas vi
ceprezidentu. -

1932 m. sausio 8 d. geležinke
lių valdybos ekonominės di
rekcijos pakviestas, tarnavo 
Pagėgių (po Hitlerio “An
schluss”) Kretingos geležin
kelių muitinės agentūroje vir
šininku. Ten įstojo į 18 Kretin
gos geležinkelių stoties šaulių 
būrio artistų — mėgėjų sekci
ją. Buvo tos sekcijos vadovas 
— režisierius.

Rusams okupavus Lietuvą, 
tarnavo LTSR valstybinio sta
tybinių medžiagų pramonės 
tresto Tauragės plytinėje Nr. 
3,' vėliau Nr. 1 vyr. buhalteriu.

1941 m. birželio 22 — 27 d. 
naciams užgrobus Lietuvą, tais 
pačiais metais liepos 1 dieną, 
Vokiečių Ortskammandatur I 
(V) 852 majoro įsakymu, pa
skirtas Tauragės trijų 1, 2 3 
plytinių finansų reikalų ve
dėju. ' }

1941 m. rugsėjo 22 d. Krašto 
Ūkio Generalinio Tarėjo Ad. 
Damušio įsakymu Nr. 48, ski
riamas Valstybinio statybinių 
medžiagų pramonės tresto Pa
nevėžiuko plytinės direktorium. 
1942 m. balandžio 15 d. Tarė
jo JD. Adomaičio įsakymu Nr.

BALSAS IŠ MINIOS
Rašo P. P. E

1973 m. liepos 30 d. Draugo 
Nr. 177 yra įdėtas reportažas 
“Apmąstymai Michigan© ežero 
pakrantėje”, kuriame Jurgis Ja- 
nušaitis tarp kitko rašo:

“Jau daug metų čia sutinku 
ir prof. Dr. 'Petrą Joniką. Tai 
mūsų kalbos žinomas, dėstęs

234 — Strielčių plytinės vyr. 
buhalteriu.

1941 m. spalio 29 d., į žur
nalisto butą Tauragėje įsiver
žė geštapininkai ir visą turtą 
konfiskavo.

Nacių laikais buvo spausdi
nami biuleteniai bei laikraštė
liai. Jų turinys^ vieni buvo 
rimti, kiti panfletiški humo
ristiniai. kurie užgaudavo na-, 
eių ambicijų. Negalėdami lei
dėjus susekti, jie kiekvieną in
teligentą bei buvusį nepriklau
somybės laikais žurnalistą įtar
davo ir suimdavo bei perse
kiodavo. Tokiu būdu jie Vam- 
butą buvo net tris kartus areš*-- 
tavę. Tik pulkininko K. Paže- 
mėno ir ądv. J. Dainausko dė
ka iš Pravieniškių koncentra
cijos stovyklos paleido.

1944 nr rugpiūčio 24 d. liko 
tremtiniu;
[i 1957 m. balandžio 12 d. Lie
tuvių Mokytojų Sąjunga Ame
rikoje premijavo jo parašytų 
“Trys sakalai” — pasakos ir 
padavimai.

. Bendradarbiavo Naujieno
se, Drauge, Sandaroje, Pelė
doje, Laisv. Lietuvoje ir Eglu
tėje. Tremtyje — Vokietijoje 
— “Mūsų Keliais”.

Priklauso LVS Ramovė, Či
kagos skyriui ir Čikagos Lietu
vių policijos Krivūlei.

Linki sukaktuvininkui Alfon
sui Vambutui geros sveikatos 
ir našių metų.

Kolega Žurnalistas

etroit, Midi.
(mano pabraukta P. P.) Chica- 
gos u-te lituanistiką (mano pa
braukta Pi P.). Gaila, pasakoja 
jis, kad šiame universitete ne
atsirado pakankamai besidomi
nančių lietuvių kalba studentų 
ir jos nutraukiamos. 0 mename, 
kiek daug pastangų dėjo Lietu
vių fondo vyrai, kol tas studi
jas ten įvedė”.

Tur būt, teisingai sena liau
dies išmintis sako: Kam skau
da, tas ir dejuoja.

čikagiečiai: prof. Dr. Petras 
Jonikas ir žurnalistas Jurgis Ja- 
nušaitis, atostogaudami Union 
Piere, Michigano ežero pakran
tėje, apsuptame šimtamečių 
ąžuolų pavėsyje ir, žvelgdami į 
Michigano ežero tolius, nepamir
šo apmąstyti ir lituanistikos rei
kalų ir jos dabartinę padėtį Chi- 
cagos Lietuvių Bendruomenėje.

Ne gerespi dalykai yra ir De
troito Lietuvių Bendruomenėje.

šv. Antano lietuvių Romos ka
talikų vienintelė parapinė mo
kykla Detroite ir jo priemies
čiuose buvo visai uždaryta, pačių 
lietuvių, kadangi neatsirado tė
vų, kurie norėtų savo vaikus leis
ti į lietuvišką mokyklą, ir dar 
kurioje iš diecezijos yra leidimas 
lietuvių kalbos pamokoms.

Reikia pastebėti, kad šv. An
tano lietuvių Romos katalikų 
parapijos auksinio jubiliejaus — 
1920—1970 proga parapijos iš
leistame sukaktuviniame leidi
nyje rašoma, kad tik nuo 1940 
metų, kada mokykloje atsirado 
angliškai kalbančių didesnė da
lis, lietuvių kalbos dėstymas pa
sibaigė šv. Antano lietuvių Ro
mos katalikų parapijos mokyklo
je.

Tad šv. Antano lietuvių Ro
mos katalikų parapijos klebono, 
kilusio iš senosios lietuvių atei
vių kartos, kun. Dr. Igno Bo- 
reišio pastanga iš naujo gautas
iš diecezijos leidimas (rodos, 
1952 m.) lietuvių kalbos pamo
koms šv. Antano lietuvių Ro
mos katalikų parapijinėje mo
kykloje, visą laiką jis trūnija 
minimos parapijos archyve, nes 
neatsirado tėvų, kurie norėtų sa
vo vaikus mokyti lietuvių kal-

Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
:s veiklos du dešimtmečiai su 
ršum virto jau praeitimi.
Kiekvienas ilgesnis ar trum- 
įsnis laikotarpis turi savo vei- 
i, nuotaikas ir kokią ryškesnį 
mę, į kurią reikia atkreipti 
mesį ir ją panagrinėti sveiku 
blaiviu protu.
Paprasto eilinio minios žmo- 
lio ribotu protu tiksliai cha- 
kterizuojant ir vertinant Pa
ulio Lietuvių Bendruomenės 
aeities veiklą Amerikoje, gali- 
a drąsiai ir nemirkčiojant sa
rti, kad idėjinis žmonių gink- 
3, nors ir nemilijoninis, buvo 
ipresnis už lietuvių milijoninį

Prieš 10 metų, kada gydytojai 
adėjo organizuoti milijoninį 

. fęndą, klodami po $1,000 į tą 
fondą, ir kada tuojau Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės -vado
vybė pradėjo iš gydytojų reika
lauti lygių teisių į tą milijoninį 
fondą, paprastas eilinis minios 
žmogelis kėlė mintį Detroite, 
bendruomenininkų tarpe: leisti 
gydytojams vieniems sutelkti 
milijoninį fondą.’ O mes, bend- 
ruomenininkai, lygiagrečiai or
ganizuokime idėjinių lietuvių 
žmonių milijoninį fondą. Bet į 
tą mano nuomonę man buvo at
sakyta, kad mes, bendruomeni- 
ninkai, negalime leisti vieniems 
gydytojams organizuoti ir val
dyti milijoninį fondą, nes tada 
gydytojai, leisdami knygas įr 
kita, savaime pradės dominuoti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės veikloje.

Plačiau apie tas kalbas ir nuo
taikas tuo metu Detroite kita 
proga pakalbėsiu.

Dabar, artinantis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės IV seimui, 
paprasto eilinio minios žmoge
lio šiuo metu viena vienintelė 
nuomonė Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimo atstovams ir 
seimo nutarimų komisijos ir no
minacijų komisijos nariams.

Kaip mašinai, blogai riedant 
į priekį, yra reikalingas geras 
motoras, kariuomenei yra rei
kalingas geras generolas, taip 
šiuo metu — šitame labai bloga
me Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veiklos stovyje, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomei yra reika
lingas labai labai geras pirmi
ninkas — pirmininkas, kuris 
mūsų taip labai išretintas gre
tas ne toliau, kaip iki šiol retin
tų, bet sugebėtų Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės veikloje iš
retintas, gretas sugretinti ilgam, 
dideliam ir garbingam žygiui.

Tad ne valdžios ir nenupelny
tos garbės liguistas troškimas, 
bet blaivūs protas, tėvynės mei
lė, drąsa ir ištvermė tevadovau
ja Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės IV.seimo atstovams ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
tarybos nariams to linki papras
tas, eilinis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės minios žmogelis.’
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupyki te! 

< • 9 ' -

NSURED

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.

NEW RATES ON SAVINGS CERTIFICATES

PER ANNUM

$5,000.00 OR MORE

4 YEAR MATURITY

$2,500.00 OR MORE

1 YEAR MATURITY

$5,000.00 OR MORE

30 MONTHS MATURITY

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

{steigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

Lietuviai mokslo 
.pasaulyje

American Chemical Society 
1973 metinis suvažiavimas įvyks 
Chicagoje rugp. mėn. 26-31 d.

Lietuviai pranešimų bendra
autoriai yra: D. A. Gudelis apie 
hidrokarbonų kristalizavimą su
judintoje polarinėje aplinkoje, 
H. S. Judeikis apie NO reakcijas 
ant dalelyčių paviešių, E. J. Ku- 
chinskas apie ampicilino ir peni
cilino G parinktas žudimo vie
tas E coli bakterijose ir 14C pe
nicilino rišimo vietą Cereus ba
ciloje, Rūta Rakutis apie ami- 
noethiolų pagerintą sintezę.

Edmundas Juozas Kuchins- 
kas, gimęs 1927 metais Maspeth, 
N. Y., 1954 metais gavęs dakta
ro laipsnį Cornellio universitete, 
o dabar esąs padėjėjas dekanas 
(associate dean) School of Gra
duate Studies, State Universi
ty of New York, Downstate Me
dical Center, Brooklyn, N. Y., 
yra vienas iš gabiausių lietuvių 
biologų, kuris parašė savo di- 
zertaciją Vincent du Vigneaud 
(1955 metų chemijos nobelinin- 
ko) priežiūroje, šioje eilėje pa
minėtini lietuviai: M. A. Jesai- 
tis (New York), J. J. Marcha- 
lonis (Australija), M. Yčas (New 
York). Daug vilčių teikia A. 
Butkūs (Cleveland), E. Kamins
kas (Boston) ir J. Vaitukaitytė 
(Bethesda, Md.). O Klinikinės 
medicinos srityje išskirtini Eug. 
Gedgaudo (Minneapolis) ir Vai- 
nučio Vaitkevičiaus (Detroit) 
vardai, kurių pirmas yra Min- 
nesotos universiteto radiologijos 
departamento viršininkas, o ant
rasis Wayne valstijos universi
teto onkologijos (vėžio ligų) de
partamento viršininkas.

Saulius šimoliūhas

— Prancūzijoje gyveną Vidu
rio ir Rytų Europos kraštų at
stovai, ryšium su Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon- 
feren cija Helsinky, išsiuntinė
jo memorandumą visiems kon
ferencijoje dalyvavusiems užsie^- 
nio reikalų ministeriams. Iš lie
tuvių pusės šį memorandumą 
pasirąšė inž. A. Venskus. (E)

c%%

STANDARDAS UŽ ARABUS
LOS ANGELES. — Kalifor

nijos Standard Oil kompanija 
išsiuntinėjo savo 40,000 tarnau
tojų ir 262,000 akcininkų laiš
ką, kuriuo ragina palaikyti “ara
bų aspiracijas” ir JA Valsty
bėms “dirbti glaudžiau su ara
bų vyriausybėmis su tikslu su
daryti ir plėsti santykius su ara
bais”. Paskutinėse dviejose laiš
ko pastraipose rašoma;

“Męs turime pripažinti visų 
Vidurinių Rytų tautų teisėtus 
interesus ir padėti joms pasiek
ti saugumą ir patikimą ūkinę 
ateitį”.

“Mūsų abipusis interesas yra 
skatinti JAV vyriausybės po
litikos linkmę, kuri pripažįsta 
šių tikslų svarbą mūsų visų atei
čiai — tokią linkinę, kuri pirmų 
pirmiausia siekia taikingai ir 
teisingai spręsti prieštaringus 

požiūrius”.
Suprantama, kad tokia pažiū

ra nepatiko laiške neminimo Iz
raelio šalininkams. Centrinės Los 
Angeles miesto dalies žydų or
ganizacijos prezidentas Edwar- 
das Sandersas pareiškė, kad pa
lauksią, kol kompanijos pirmi
ninkas O. N. Milleris “išsiunti
nės naują laišką” (suprask — 
pirmąjį atšauks), o jei ne — 
“mes kaip bendruomenė pasvars
tysime, ką darysime toliau”. Iš 
San Francisko žydų bendruome
nės negirdėti nieko. Kai kurie 
laikraščiai pradėjo vedamaisiais 
nepalankiai komentuoti kompa
nijos laišką.

Pasak Millerio, Standard© 
kompanija % savo alyvos gau
na iš arabų kraštų. Pirmas at
sitikimas, kad stambi alyvos 
kompanija viešai pasisako pa
laikanti arabų pusę.

— B. Venskuvienė — pran
cūzų k. Eltos redaktorė ir inž. 
A. Venskus — Europos Lietu
vių Krikščionių Demokratų Ta
rybos pirmininkas, dalyvavo 
Prancūzijos Senato Pirmininko 
A. Poher suruoštame tradicinia
me priėmime Garden-party. Pri
ėmime dalyvavo Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas P. Mess- 
mer'su žmona, visi vyriausybės 
nariai, parlamentarai, senato
riai, politikai, visuomenininkai 
bei spaudos atstovai. (E)
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KURIEMS ŽMONĖMS ATNEŠA LAIMĘ: 
TAIKA AR KARAS?

Paskutiniu laiku visokiomis 
progomis dažnai kalbama apie 
taiką, nes visokį iškilę karai daug 
žmonių nužudo, o gyvuosius žmo
nes labai nuvargina, apsunkin
dami jų gyvenimą visokiais ne
pritekliais. Taigi daugumui at
rodo, kad turėtų būti ^įgalėjusi 
taika, nes tokiu būdu nebūtų va
dinamųjų ginkluotų susidūrimų. 
Ypač sudaro didžiausią grėsmę 
atominiai ginklai, nes tos ato
minės bombos sprogdamos suda
ro didžiausių nuostolių. O senai
siais laikais, kada buvo išrastas 
parakas ir pagaminti pirminiai

šaunamieji ginklai, paprasti šau
tuvai, tad irgi buvo kalbama, kad 
tokios rūšies ginklai niekur ne
būtų gaminami, nes jie dauge
liui žmonių gali atnešti didžiau
sią nelaimę. Tokie pasiūlymai, 
kad parakiniai primityvūs gin
klai nebūtų gaminami, niekur ne
sulaukė veikiamo pritarimo. Tai
gi ir dabar panašiai visokį ato
miniai ginklai, tenka manyti, 
nesulaukę reikiamo pritarimo, 
kad jiebūtų niekur nevartojami.

Dabar visur kalbama apie tai
ką,. Taika reiškia nebuvimą jo
kio karo. Ar tokiuose kraštuose,

Socialdemokratai visą laiką venge rusą
Rusų pavergtoje Lietuvoje, kaip ir visoje sovietų 

imperijoje šiomis dienomis triukšmingai buvo paminėta 
rusų bolševikų partijos 70 metų sukaktis. Lietuviams 
komunistams buvo labai nepatogu, kad jie nieku negalėjo 
prisidėti prie šio minėjimo. Anksčiau keliais atvejais jie 
paskelbė, kad Lietuvos komunistų partija buvo įsteigta 
tiktai 1918 metais, todėl nepatogu jiems dabar bristi i 
dar gilesnę senovę.

Bet komunistas nebūtų komunistas, jeigu jis nebūtų 
išradingas. Jeigu paprasti partijos nariai negali komu
nistų partijos nuvesti į gilesnę srovę, tai šiam tikslui jie 
turi “istorijos mokslų daktarą” Bronių Vaitkevičių. Jis ir 
“istorijos daktaro” laipsnį užsitarnavo “betaisydamas” 
lietuvių tautos praeitį. Virbalyje gimęs Žiugždos mokinys 
studijuoja “socializmą” Lietuvoje. Svarbiausias jo dėme
sys kreipiamas į šio šimtmečio pradžioje Lietuvoje veiku
sius socialdemokratus, jų kuopas, ir visame krašte suda
rytą organizaciją.

“Daktaras” Vaitkevičius žino, kad Dr. Domaševi
čius kelis kartus važinėjo į Minską ir tarėsi su rusais 
socialdemokratais. Rusai norėjo, kad lietuviai socialde
mokratai veiktų kartu su jais, bet Dr. Domaševičius ne
galėjo su rusais susitarti. Domaševičius buvo susipažinęs 
su to meto socialistine literatūra ir buvo skaitės teorinius 
veikalus. Tuo tarpu Minske jam nebuvo su kuo pasikal
bėti, nes dauguma neapsiskaitę mažamoksliai. Domaše
vičius buvo lietuvis, jis norėjo iš rusų socialdemokratų 
išaiškinti kelias svarbias pozicijas, aiškiai aptarti lietu
vių tautos ir kitų rusų pavergtų tautų teises, Domaševi
čius buvo kviečiamas vykti į Paryžiuje šaukiamą konfe 
reneiją, bet jis atsisakė. Jis buvo įsitikinęs, kad su to 
meto rusais socialistais dar negalima susitarti; nes jų są
vokos apie socializmą su juo einančią laisvę ir tautų apsi
sprendimą buvo miglotos.

Iš pasitarimų grįžęs Dr. Domaševičius informavo Al
fonsą Moravskį ir kitus bendradarbius. Lietuviai social
demokratai nutarė į Paryžiaus konferenciją, nevažiuotu 
Jiems nebuvo aiškūs tos konferencijos tikslai. Jiems at
rodė, kad ta konferencija nebuvo tinkamai paruošta.- 
Domaševičius lietuvių socialdemokratų vardu pranešė 
Minske esantiems rusams socialistams, kad į Paryžių 
lietuviai nevažiuos. Domaševičius buvo teisus. Paryžiaus 
konferencija buvo neparuošta. Joje laimėjo Leninas, su 
socializmu ir demokratija nieko bendro neturįs žmogus.

Jam Paryžiuje ir Londone pirmon eilėn rūpėjo suskaldyti 
Rusijos socialdemokratų partiją, paimti tos partijos tur
tą, o vėliau rusų darbininkų pagalba pagrobti Rusijos 
valdžią.

Lietuviai antrame rusų socialdemokratų, partijos su
važiavime nedalyvavo, sukilimui nepritarė -ir bolševiki
nių idėjų Lietuvoje neplatino. Socialistinė lietuvių spau
da informavo lietuvius apie Lenino suorganizuotą skilimą 
rusų socialistų tarpe. Jie džiaugėsi, kad lietuviai nesusi
žavėjo Lenino skelbtomis mintimis. O ką “istorikas” 
Vaitkevičius apie tą laikotarpį rašo? Mes cituojame:

“Stiprėjo proletarinė internacionalinė kryptis 
Lietuvių socialdemokratų partijoje, gausėjo politi
nėje kovoje užsigrūdinusių darbininkų sluoksnis joje. 
Revoliucinės krypties atstovai pasisakė už vienybę 
su Rusijos revoliucinės darbininkų organizacijomis, 
buvo pasiryžę bendrai veikti. V. Kapsukas jau tuo 
metu iškėlė teiginį, kad lietuvių tauta galės išsiva
duoti iš socialinio ir nacionalinio jungo laimėjus re
voliucijai Rusijoje. (Tiesa 1973 m. liep. 29 d., 2psL).z 
Lietuvių tauta buvo išsivadavusi iš Rusijos caro jun

go. Ji savarankiškai tvarkė valstybinį, ekonominį ir kul
tūrinį savo gyvenimą. Bet Rusijos komunistų partija, 
atėmusi pagrindines piliečio teises iš pačių rusų vėl pa
vergė ir lietuvių tautą, šiandien rusai komunistai pri
metė lietuviams dar žiauresnę ir piktesnę tvarką, negu 
ji buvo primesta caro laikais. Tiktai dabar lietuviams ta 
kova žymiai sunkesnė, nes dalis lietuvių stojo. sovieti
nio imperializmo tarnybon. Rusams tarnauja didokas 
skaičius lietuvių pačioje Lietuvoje, yra rusams dirban
čių ir užsienyje. Rusams parsidavusių nesusipratėlių 
skaičius nedidelis, bet vis dėlto jų yra.

Bronius Vaitkevičius, norėdamas įtikinti rusus, kad 
Lenino idėjos jau 1903 metais turėjo šalininkų Lietuvoje, 
tame pačiame rašinyje tvirtina, kad Vilniuje buvo suda
ryta socialdemokratų grupė, besirūpinusi Lenino reda
guojamos Iskros platinimu. Apie tą grupę nieko nerašo 
tuometinė lietuvių socialdemokratų spauda, bet ji mini
ma vienam Krupskajos laiške, ją prisimena ir kažkoks 
G. Kržižanovskis. Tos grupės nariais, anot Vaitkevi
čiaus buvo minimi šie asmenys: F. Gusarovas, L Klopo
vas ir L. Machlinas. Pirmieji du buvo Vilniuje stovėju
sios rusų kariuomenės kariai, o paskutinis buvo L. Kra- 
sino agentas Vilniuje. Užsienyje spausdinta Lenino Isk
ra per Vilnių keliavo toliau į Rusiją.

Nei Gusarovas, nei Klopovas, nei Machlinas nieko 
bendro neturėjo su tais laikais Lietuvoje veikusiais so
cialdemokratais. Lietuviai žino, kad tie žmonės buvo ne 
lietuviai.

kur dabar nėra jokio karo, tik
rai yra nuaūrtovėjuit tikroji tai
ka? Pavyzdžiui, pasaulyje daug 
yra tokių vietų, kurias yra oku
pavusios kitos valstybės, kurių 
žymesnieji pareigūnai valdo sa
vo nuožiūra tų okupuotų vietų 
žmones, įsakydami jiems viską 
taip daryti, kaip okupantams pa
tinka Sakysim, dabar Lietuvo
je žmonės viską privalo taip da
ryti, kaip yra įsakoma įsibrovu
sių į Lietuvą komunistinės So
vietų Rusijos valdžios pareigū
nų. Kitiems gali atrodyti, kad 
visa tai yra daroma taikingai, 
bet ištikrųjų tatai yra, taip sa
kant, tik taikingoji priespauda. 
Ir tokiose taikingos priespaudos 
aplinkybėse daugumas žmonių 
jaučia visokeriopą priespaudą. 
Pirmiausiai savo tikybų atžvilgiu 
jie neturi jokios laisvės. Seniau, 
kai viešpatavo Rusijos caras, vi
sokios pirmenybės buvo teikia
mos vadinamųjų pravoslavų ti
kybos asmenims, bet kitų tiky
bų išpažintojai nebuvo labai sle
giami, o dabar, kada viešpatauja 
komunistai, geriausios gerbūvio 
pirmenybės suteikiamos ateizmo 
tikybos (bedievybės tikybos) 
asmenims, ir tas ateizmas pro
paguojamas platinti visokiose 
mokyklose. Ir kitose gyvenimo 
srityse niekas negali apie ką 
nors laisvai pasisakyti. Jei kas 
pradeda skelbti rusišką nacio
nalizmą ir ateizmo tikybą, tad 
greičiau patenka į aukštesnes 
tarnybos vietas, kitaip sakant 
— į komunistinių buržujų luo
mą.- Nors patys komunistai daž
nai sako, kad anksčiau nepriklau
somoje Lietuvoje yra buvę daug 
buržujų, bet dabar vis dėlto ga
lima teisingai pasakyti, jog šiais 
laikais Lietuvoje yra susidariu
si komunistinė buržuazija, ku
rios pareigūnai tvarko visokius 
kolchozus ir kitas sritis.

Kai visoki okupantai kartais 
sako, kad jie moka išlaikyti rei
kiamą taiką, bet dažnai okupa
cijos apimtieji žmonės būna la
bai nepatenkinti, kad juos valdo 
svetimieji žmonės ir neduoda sa
varankiškai savo gyvenimą tvar
kyti. Aš čia trumpai pasakysiu, 
kaip kai kurios tautos senovės 
laikais ėmė manyti, kad būtų 
kokis nors okupantų karinis su
sikirtimas su kaimynine valsty
be, ir kad tokiose sąlygose būtų 
•lengviau susiorganizuoti į būre
lius pasipriešinimui prieš oku
pantus. Taip buvo galvoje se
novėje Balkanų krašto gyvento
jai: bulgarai, rumunai, serbai, 
kurie buvo okupuoti Turkijos 
valdovų, kurie visokeriopai šias 
tauteles smaugė. Ir štai neti
kėtai 1877 metais iškilo karas 
tarp Turkijos ir Rusijos. Patys
bulgarai, rumunai ir serbai grei
tai subruzdo organizuotis prieš 
savo okupantus ir 1878 metais, 
karas baigėsi. Ir Turkija šį ka-. 
ra pralaimėjo, ir buvo privers- Ima-”, 
ta pasitraukti iš okupuotų kraš-

Tennessee starterius Howard H. Baker tariasi su Hugh Scott, d«- 
bartinte respublikonu partijos lyderiu senate. Jiedu abu remia 

prezidento Nix on o užsienio politiką.

tų. Ir tada tapo nepriklausomis 
valstybėmis Bulgarija, Rumuni
ja, Serbija ir Juodkalnija; ir šių 
naujai susidariusių nepriklauso
mų valstybių žmonės savo tarpe 
dažnai pasisakydavo, jei, girdi, 
ne šis karas, tad nebūtų buvę 
galimybių sudaryti nepriklauso
mų valstybių.

Dar čia pasakysiu, kokie ka
rai suteikė lietuviams laimę. 
1904 m. vasario mėnesio pra
džioj Japonija paskelbė karą Ru
sijai. Tada visi rusai manė, kad 
Japonijos valdovai iš savo pa
mišimo buvo sugalvoję paskelb
ti tokį karą, nes visų buvo ma
noma, kad Japonija yra puslau
kinių nekultūringų žmonių vals
tybė, išdrįsusi skelbti karą. Ir 
rusų laikraščiuose buvo įdėtas 
pašaipos straipsniukas su ant
rašte.- “My šapkami ieh zakida- 
jem!” (Mes juos kepurėmis ap
dengsime). šitokia rusų patar
lė būdavo taikoma tiems, kuriuos 
lengva buvo nugalėti. Ir štai 
1904 m. vasario 9 dieną Japoni
jos ginkluotas motorinis laive
lis atplaukė į rusų valdomą Port- 
Arturo uostą ir tenai tuojau pa
leido . rusų karinius du laivus 
atitinkamas bombas, kurios tuos 
laivus susprogdino. O sausumo
je, Mandžiurijoj, japonų kariški 
būriai visose vietose lengvai nu
galėjo rusų kariuomenės būrius. 
Tada visame pasaulyje visi ste
bėjosi, kad japonai turi moder
niausius karinius ginklus, kokių 
dar niekas kitur netari. Tada 
visose Rusijos imperijos vieto
se pasireiškė žmonių nepasiti
kėjimas caro valdžia ir visur 
ėmė plėstis revoliucinės nuotai
kos. O caro valdžios pareigū
nai ėmė galvoti, kad reikia ką. 
nors daryti,, norint visuose žmo
nėse sudaryti kokį nors susira
minimą; jie tuojau sugalvojo, 
kad- reikia Rusijoj, kaip kad ki
tuose Europos kraštuose, su
šaukti parlamentą; jie tokį- par
lamentą rusiškai pavadino “dū-

OLietuvos žmonėms apra
minti nusprendė panaikinti lie

tuviškos spaudos draudimą. Ir 
tas lietuviškos spaudos draudi
mo panaikinimas buvo paskelb
tas 1904 m. gegužės 7 dieną.

Visi lietuviai tada nudžiugo, 
kad buvo leista Lietuvoje spaus
dinti lietuviškas knygas ir laik
raščius. Aš pats prisimenu tą 
džiaugsmo dieną, ir visas lietu
viškų knygų slėptuves teko ta
da panaikinti. Mano tėviškėje 
buvo įtaisytos knygų slėptuvės 
trijose vietose: arklidėje, avių 
tvarte ir bičių avilyje. Man pa
čiam visas paslėptas knygas te
ko, parėjus iš mokyklos, suneš
ti į gyvenamojo namo lentynas, 
kuriose anksčiau buvo išdėsty
tos rusiškos, vokiškos ir lenkiš
kos knygos. Ir kiekvieną dieną 
visi mes iš džiaugsmo kartoda
vome šiuos žodžius: “Jei ne Ja
ponų karas, tad nebūtų buvęs 
panaikintas lietuviškų knygų 
draudimas”.

Dar kitą džiaugsmą atnešė ki
tas karas, pavadintas “Pirmasis 
Pasaulinis Karas”. Tam karui 
baigiantis buvo paskelbtas 1918 
m. vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo aktas.

Jei nebūtų buvęs 1964-m. Ja
ponijos karas su Rusija, tad ne
būtų buvęs tais pat metais pa
naikintas lietuviškos spaudos 
draudimas. Jei nebūtų buvęs 
Pirmasis Pasaulinis karas, tad 
nebūtų buvęs paskelbtas 1918 
m.vasario 16 -dienos nepriklau
somybės atstatymo aktas. Jei 
čia suminėtais laikais nebūtų bu
vę jokių karų, o tik visą laiką 
būtų viešpatavusi ramioji tai
ka, tad kokia būtų mūsų visų da
bartinė padėtis? Dabar atrodo, 
jei Kinai pradėtų karą su Sovie
tų Rusija, tad pačioj Sovietų 
Rusijos imperijoj pradėtų revo- 
liucioniškai bruzdėti įvairios 
okupuotos vietos ir ypač vadina
moji Ukraina, kurioje jau dabar 
vis didėja nepasitenkinimas ru-. 
sų komunistų priespauda.

A. Kelmutis

PIRKITE jav TAUPYMO BONUS

MANTAS AUKŠTUOLIS

NERIJOS “STEBUKLAS”

Būnant Klaipėdoje, gimnazijos direk
torius man skundėsi, kad Venclova yra ko
munistas ir siūlė jį iš gimanazijos moky
tojo pareigų atleisti. Aš jį užtariau, saky
damas, kad jaunas ir rašo poeziją, gal ap
sigalvos ir bus geras lietuvis. Gimnazijos 
direktorius sutiko ir Venclova buvo palik
tas mokytojauti.

Tai atsiminęs, nuėjau į švietimo minis
teriją įsitikinti, kiek Venclova yra geras 
lietuvis. Tarnautojai manęs neleido pas 
ministerį, bet aš įėjau pro šonines mažas 
duris. Venclova mane pažino ir buvo nu
stebintas, kad aš įėjau į jo kabinetą.

— Aš norėčiau, kad man padėtum dar
bą gauti, — pasakiau.

— Ir aš dažnai neturėdavau darbo, — 
piktai atsakė.

— Tai juo geriau žinot, kaip lengva bū
ti be darbo.

Jis, kažkaip keistai pasiraivė ant kė
dės ir žiauriu, keistai nežmonišku balsu, 
lyg baisus tironas, - tarė: < .

— Šiuo atveju aš ir savo tikrai motinai 
negalėčiau padėti...

Aš pasijutau labai įžeistas ir tariau:
.— O, jeigu taip, Lietuvos poete, tai

man jūsų pagalba nereikalinga, ir neatsi
sveikinęs išėjau.

Taip, galvojau, Klaipėdoje aš, vado
vaudamasis lietuviško žmoniškumo jausmu, 
neleidau jo atleisti iš tarnybos, o reikėjo 
ne tik atleisti komunistą, bet ir sunaikinti. 
Nesunaikintas jis tapo tautos išdaviku. Tau
tos išdavikas yra daug žiauresnis už žmog
žudį, nes jis nužudo tik vieną žmogų, o 
tautos išdavikas tūkstančius.

Vėliau gavau darbą Energijos Valdy
boj, kur buvo reikalingi elektros specia
listai.

KAINŲ KOMISARAS — RUSAS
Būdamas Energijos valdyboj, turėjau 

parduoti savo automobilį, nes, gaudamas 
techniko atlyginimą, negalėjau jo išlaiky
ti. Automobilį norėjo nupirkti Valdybos 
vedėjas. Bet tam reikėjo gauti kainų ko
misaro leidimą. Nuvykęs į Kainų Komisa
riatą savo dideliam nustebimui pamačiau, 
kad kainų komisaras buvo rusas. Parduoti 
savo nuosavą automobilį ir prašyti tam lei
dimo ir, kad koks nors ruskis tau nusta
tytų kainą, man atrodė keistas reikalas. 
Todėl aš pasakiau rusų komisarui:

— Kam reikalingi tokie formalumai?
Jis atsakė:

<— Kad jūs negalėtumėt perdaug aukš
tos kainos paimti.

— Pas mus taip nedaroma, — atsakiau.
Rusas supyko ir pradėjo šaukti:
— Mes žinom, kaip pas jus daroma.

Jis rąžydamasis ant kėdės, buvo visai 
panašus į komunistą Venclovą...

Rusas nustatė mano automobiliui kai
ną už kūrią aš jį pardaviau sayo valdybos 
vedėjui. Tarp ko kito, man buvo sumo
kėta “liaudies” pinigais.

ALA.SINĖ TREMTIS I SIBIRĄ
Tas rusų šnipas, kuris buvo Klaipėdoj, 

dabar buvo darbo įstaigos vedėjas. Kai aš 
jį sutikęs tyčia pasakiau, kad dar tiksliau 
žinočiau jo “darbo*" metodus:

— Matai, gerai, kad tavęs nepriėmė
me į tautininkus, dabar būtum “liaudies 
priešas” ir nebūtų tavęs paskyrę darbo 
įstaigos vedėju.

Jis man atsakė visai rimtai
— Kvaily, jeigu mane tada būtų pri

ėmę į tautininkus, tai būčiau gavęs dvigu
bą a tiygiuimą...

— Štai kaip, štai kaip? — Aš pasakiau 
ir abu pradėjom juoktis.

Kadangi jis gerai žinojo-visas aplinky
bes, tai jam buvo bolševikų pavesta sutelk
ti pirmam išvežimui į Sibirą reikalingus 
sunkvežimius...

Aš tą patį žiauriasią tautos sunaikini
mo būdą — masinį tautos trėmimą į Sibi
rą, mačiau savo akimis — baisią Ip-to bir
želio aūktį, tą neįsivaizduojamą žmonijos 
tragediją, įvykdytą nužmogintų ir sužvė
rėjusių būtybių.

Nėra žodžių, nėra būdo išreikšti to 
skausmo, kurį aš pergy venau birželio 15-to

naktį. Ypač man tai buvo sunku, nes aš 
nuo mažens neapkenčiau persekiojimo, 
priespaudos ir betikslio žmonių naikinimo.

Naktį apie antrą valandą didelis bilde
sys prie mano namo durų. Aš su šeima gy
venau antrame akšte, o pulkininkas Pupei- 
kis su žmona, dviem mažomis dukreėmis ir 
sena, sergančia motina — pirmame. Nors 
smarkiai daužė duris, kad net namas dre
bėjo, niekas durų neatidarė. Aš, užsime
tęs apsiaustą, išėjau į verandą pažiūrėti, 
kas ten darosi. Gatvėje stovėjo sunkveži
mis ir du bolševikai su šautuvais ir durk
lais ant jų, o kiti daužė duris. Man pirmą 
kartą gyvenime pasidarė tamsu akyse. Bet 
greitai atsigavęs, pasilenkiau per veran
dos užtvarą ir paklausiau rusiškai — kas 
čia darosi? Tada vienas enkavedistas prie 
durų atsiliepė:

— Gal kas nors iš viršaus atrakins du
ris. "

— Aš nieko neatsakiau. Tik žaibo grei
čiu man šovė mintis, kad jie ieško žmo
nių iš pirmo aukšto. Grįžęs į butą, savo 
šeimai pasakiau — Būkit ramūs, dar gal šį 
kartą išliksime.

Kadangi enkavedistams niekas durų 
neatidarė, tai jie iš kito namo galo sulin
do pro langą ir pa&epė per 15 minučių pa
siruošti. Po to visus išvedė, o sergančią 
motiną išnešė ir įkėlė į sunkevžimį, išvežė 
į stotį. Čia žmoną su nepilnamečiais vai
kais į vieną traukinį, o vyrų į kitą. Kad jie

nežinotų, kur kuris bus išvežtas, ir tarp 
savęs nesusisiektų.

Šią naktį manęs nepalietė. Mano lai
mė buvo ta, kad prieš kelias savaites aš 
pakeičiau butą. Kadangi sąrašas buvo la
bai didelis, tai net enkavedistai negalėjo 
taip greit susekti. Vėliau sužinojau, kad 
tą naktį buvo ■ nuvykę prie mano seno bu
to. Taigi šį kartą laimė mane globojo.

Msą naktį nemiegojau, klausiau pats 
save, kaip tai galėjo įvykti? Juk beveik 
visi žinojo, kad išvežimas bus. Kodėl Lie
tuvos gyventojai neturėjo ginklų, kodėl 
nesipriešino smurtui? Juk tą naktį 50 tūks
tančių mūsų tautos vežamų šeimų, atvy
kus enkavedistams naktį jų išvežti, būtų 
į juos šaudę, tai vietoj mūsų išvežtų šeimų, 
būtų keli tūkstančiai enkavedistų nušau
ta. Ar po tokio įvykio beatodairiniai ko- • 
munistai nebūtų sustoję naikinti nekaltus 
mūsų gyventojus be reikalo ir tikslo? O 
juk nudėti niekšą, kurs naktį veržiasi į ta
vo butą, yra pats didžiausias malonumas 
ir garbė. ' ,

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIEM A3T

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

VaL: antrąd. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naoįas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*ndn praktika, *pee. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TaU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą._____

V* Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Offeo telef.: H E m lock 4-2123 

RmM. telef.: Glbcon 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

M. Aparatai - Protezai. Med. Ban-
W dažai. Speciali pagalba kojom* 

(Arch Support*) ir t t
Vii • p—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2150 West 63r4 St, Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK pais ik paragink
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Amerikos leidimų 
nauja linkmė — ?

KIŠENINĖS KNYGOS
Amerikos knygų pramonė 

lengviau pergyveno ūkinį ato
slūgį, negu kitos ūkio šakos. 
Pasaulio knygų produkcijoje 
JAV eina truputį pirm Sovietų 
(Sąjungos. 1971 metais 2,000 
leidyklų išleido 38,692 knygų 
pavadinimus. Knygų apyvar
ta sudaro du milijardus dole
rių su viršum. Ir vis dėlto pe
dagoginės ir universitetų lei
dyklos tebekalba apie krizės 
būklę.

Mados dalyku pasidarė ki
šeninės knygos. Jų leidyba pa
siekė gigantišką mastą. Kny
gų rinkoje yra per 100,000 pa
vadinimų, kitaip tariant, 55 
procentus knygų gamybos su
daro vien kišeninės knygos. 
Polinkis į kišenines knygas pa
stebimas ne tik JA Valstybėse, 
bet visame pasaulyje.

MMKAS
PERDRĖGNA?

NUSIPIRK 
SAUSINTUVĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PKOGOMS
BEVERLY HM.LS GėLINYČIA 

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063
* 1 "" ■ - J . - • . 1 1 III W.W.II ■J.I ■

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. ' ’

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

' — — - - - —  • -- - r^.. ...^.=-  .

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairi y atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: Frontier 6-1882

V „4-,^,, JNJUJLIIL1 '..m-,,,'- ,

Zr—------ ‘ —---------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

į Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

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

Tel*f.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
L— - - ■ y

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

f JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygy kekas. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, nūnkst $2.50.

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

v—--------------------------------------------------------------------------------

DĖDĖS ŠERNO GYVENLMO -BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną at- 
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knyga* ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdė* šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir peskakyti grąžtu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogau* 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. > 1

Antena* Rūke*, VIENtiO 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

Perspausdinimo teisės parda-' 
ivnias daugeliui leidėjų yra 
ženklas, kad knyga turi pasi
sekimą. Kišeninių knygų lei
dyklos neretai turi mokėti po 
apskritą milijoną dolerių, kad 
įsigytų > kurios perkamosios 
knygos teises. Užtat kišeninės 
knygos jau seniai naudojamos 
mokyklose ir universitetuose. 
Kišeninės meno knygos, pra
turtinančios bet kurią bibliote
ką, atidarė naują dovanų rin
ką.

Kišeninių knygų leidykloje 
reiškiasi nauja linkmė — ne
besi tenkinti perspausdinimais, 
o tiesiog įsigj ti pirmojo leidi
mo teises. Pavyzdžiui, Avon . 
Books per vieną mėnesį išleido 
29 titulus, visus orginalios 
laidos. Tatai atitinka trečią 
dalį jų metinės gamybos, o 
prieš penkeris metus tokie lei
diniai tesudarė tik 3 procentus. 
Originalių laidų kišeninės kny
gos teikia puikią ir pasiseki
mą laidojančių progą , kad jos 
galės pasiekti daugiau skaity
tojų.

Kritikai ima kreipti rimtą
dėmesį į kišenes, o leidėjai va
ro intensyvią propagandą vi
suomenėje. Tradicinės 

Pati didžioji problema, su 
kuria susiduria knygų pramo- 

lei- nė, yra technologinio kitimo 
dyklos vis uoliau ieško paramų, iššūkis. Prieš trejus metus 
o kišeninių leidėjai ėmėsi nau- įvesta revoliciška naujovė, ku- 
jos taktikos, būtent savo auto-'ria naudojantis įmanoma visą 
rianis sudarinėti sutartis su i knygą vientisu darbo procesu 
filmu, televizija, radiju, laik- 'pagaminti per keletą valandų. 
raščiais ir magazinais, ištrau-1 Įprastiniu būdu tai atlikti nb- 
kų magazinais (Digests) ir te- ^int, reikalavo seniau sugaišti 
atru- 'per tris savaites. Ši vadinąmo-

Kišeninių leidėjai įsteigė Jį Print - Blind - System yra ir 
knygų klubų suaugusiems ir'daug pigesnė. Ji įgalina eko- 
vaikanis. Šie naujieji klubai inomiškai pagaminti būtinai reP 
paildo maždaug 100 seniau;kalingų knygų mažas laidas.
įsteigtųjų knygų pirkėjų drau-
gijų . Pastarosios teturi apie 7 
milijonus narių ir teparduoda 
tik 8.5% visos knygų gamybos. 
Užsakymai paštu yra kita gali
mybė pasiekti skaitytojus toli
mose vietose. Bet tolydžio di
dėjančios pašto išlaidos gero
kai trukdo šiam būdui būti sėk
mingam.

Vaikėzas, nemokėdamas laikytis ant 
arklio kojomis, dažniausiai nuslysta 
ant arklio nugaros, kai jis priešaki
nes kojas iškelia ir pastovi ant pas
kutiniu. Paveiksle matome vaikėzą, 

nemokantį laikytis kojomis.

Šis Europos špoku giminės paukštukas, čia vadinamas grackla, 
yra tiek artimas Kristinos Beyer, 12, "draug*s'r kad dienas pra
leidžia ant jos knygy pastolio, o naktis jos lovos galvūgalyje. Jie

du gyvena St. Augustine Beach, Floridoje.

SVfNTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Buk iifikimts iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką.
A^r. 2:ie.

Rūkorių vargai
Dr. S. Norris,, psichiatrijos 

j katedros vedėj.as pietinio Illi- 
inojaus universiteto medicinos 
fakultete, sako, kad jam ne
buvo lengva atprasti rūkyti po 
keturis pokeliua cigarečių die
noje. O metęs čiulpdavęs 
plunksnas, pieštukus, kabinė- 
davęsis prie žmonos ir vaikų ir 

• vaikštinėdavęs ' naktimis dėl 
nemigos. Vienu'nerūkymo lai
kotarpiu suvalgęs tiek saldai- 

.nių, jog turėjęs išleisti $500 
dantims remontuoti.

Įpročio atsikratęs, kai davęs 
dukrai pažadą, kaip gimimo 
■dienos dovaną. Dabar Dr. Nor
ris renka patyrimus tų rūko
rių, kuriems buvo sunku mes
ti rūkyti. Kai kurie pacientai 
papasakoję, kad mušdąvę 
žmonas ir ketinę nusižudyti.

“Daugumas žmonių nesu
pranta, kokia rimta problema 

i pasidaro bandant mesti rūky- 
jti”, sako Dr. Narris. “Cigare
tės savo ruožtu gali pasidaryti 
■ neatskiriamos daugeliui žmo
nių, kaip heroinas. Dideliems 
rūkoriams cigaretės yra pasi
dariusios priemonė proble
moms spręsti. Jei susinervini, 
užninka įtampa’, imi cigaretę. 
Jei pasidaro nuobodu, rūkai.

“Panašiomis aplinkybėmis

Turime prajauti dar kitą užpuolimą ant tikrosios bažnyčios (ne ant 
vardiskųju bažnyehi), o tai galimai bus panašus anam, kuriuo buvo užpu
ltas Jonas Knkšryiojas, būtent, antras ir turbūt pilnas pergalėjimas,, kurį 
gaus ana BahiloJiiskoji moteriškė ir jos mylimasis svietas, ant ištikimųjų 
kūne esančiu Kristaus kūno narių. Iš tikrųjųmes nesistebėtume jei tas at
sitiktų; nea Dievą mylintiesiems visi dalykai tur išeiti į gerą. Nes ir taip 
mes visi tyrime numirti, kad pasiekus dangišką atlyginimą anoje pusėje 
uždangos. Elijo klasė, kur dar pasiliko šioje pusėje uždangos, turės būti, ir 
bas prašalinta, bet šitas jiems atrodantis pergalėjimas, tik paskubins Kris
taus Karalijos garbę.

Krista* nesakė, kad t1* įsteigs bažnyčia. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris* 
tans bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
Knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokių adresu: F. Zavist^ 3715 W. 66th St^ Chicago, Illinois 60629

tv. RAITO TYRI N f TO J Al
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nerūkorius eitų pasivaikščioti, 
loštų badmintoną, sodintų gė
les arba kramtytų nagus. Rū
koriai tokių ventilių neturi ma
žiau, nekaip kiti žmonės. Jie 
yra įpratę saviškų būdu reika
lą tvarkyti. Po dvidešimt me
tų jie yra užmiršę visus 
normalius būdus, kaip tvarkyti 
įtampą”. O. R.

WATERGATE NENAUJIENA
Šnipinėjimas ir nešvarūs triukai 

senai praktikuojami

WASHINGTONAS. — U. S.’ 
senatorius Henry Bęllmon pasi- 

, kalbėjime su Oklahomos laik
raščių korespopdęntais pareiškė, 
kad šnipinėjimas ir Watergate 
stiliaus nešvarūs triukai rinki
mų kampanijose metų metais 
yra .vartojami ir kad tokius 
“įtartinus triukus” yra pats se- 
netorius praktikavęs.

“Aš neginu Watergate, bet 
nieko nekenktų jei visi žinotų, 
kad politika yra lošimas, lošia
mas iki ’ paskutinių] ų”, pareiškė 
senatorius Bellmon, buvęs Okla
homos gubernatorius ir dabar 
Oklahomos senatorius nuo 1968 

.metų. Jis pridūrė, kad jo paties 
rinkimų kampanijos štabas daž
nai “įsodindavo” šnipą į oponen
tų vyr. būstinę.

Sen. Bellmon, kurs pats tu
rės būti ateinančiais metais per
renkamas, atsisakė pasakyti, ar 
jis vėl panaudos kokius “triu
kus”, atsisakė pasakoti, tik 
trumpai -pareiškė: “Aš negalių 
jums sakyti, ką mes darysime. 
Politika yra kietas žaidimas ir 
politinės kampanijos pėra pik
nikas”.

TfVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

MULUSKlsISKUS AlK-COmimONED KOPLYČIOS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
1 — NAUJIINO4, CHICAGO 8, ILL.— WEDNESDAY, AUGUST 8, 1973



DABARTIES
NAUJOVES

Maža, saugi atominė krosnis
Atominės energijos komisijai 

išrastas branduolinis reaktorius 
yra pigus, saugus padaryti bei 
operuoti ir visas jo kiautas su 
mechaniniais prietaisais tėra 
maždaug vidutinio žmogaus dy
džio.

Jo išradėjai yra Carrolis B. 
Millas ir Robertas I. Brasieras, 
pirmasis — fizikas, o antrasis 
— inžinierius, abu Kalifornijos 
universiteto mokslo laboratori
jos nariai Ix>s Alamos mieste.

Planuojant šį kompaktišką re
aktorių, išradėjams rūpėjo pa
daryti jį tinkamą naudoti ten, 
kurmažai jėgos tereikia, saky
sim, įstatyti į tyrinėjimams skir
tą nedidelį povandeninį laivą. 
Manoma, kad 100 arklio jėgų 
reaktorių būtų galima naudoti 
ir lėktuve.

Kalbamasis reaaktorfus yra 
ne tik mažesnis, bet ir sauges
nis, nekaip lig šiol gaminamieji. 
Kam nors sutrikus, jis išsijun
gia pats. Degalo jam reikia tarp 
400 ir 800 gramų pagerinto ura- 
nijo — 235. Lig šiol naudoja
miems nedideliems reaktoriams 
reikia ne mažiau kaip 1,000 gra
mų.

Populiarioje kalboje reakto
rius vadinamas atomine “kros
nimi”, kurioje uranijos branduo
liai skleidėja neutronų veikiami. 
Atomo branduolys sprogsta i 
fragmentus, paprastai į du frag
mentus, ir išvysto nuo 100 mi
lijonų iki kelių šimtų milijonų 
elektronų voltų energijos. Iš 
grandinės reakcijos gaunamoji 
jėga sutelkiama karščio pavida
lu ir paverčiama garu elektros 
energijai gaminti.

Mažojo reaktoriaus slėgimo 
kiautas yra maždaug 34 colių 
diametro ir tiek pat aukščio. Jo 
centre yra cilindrinės formos 
degalo gaubtas arti 8 colių dia
metro ir 8 colių aukščio korėto
mis sienomis. Degalo gaubtas 
yra apsuptas vienos pėdos sto
rio berilio reflektoriumi (at
švaitu), kuris neutranus vėl grą
žina į gaubtą. Aplinkui tekąs 
vanduo pristabdo neutronus ir 
nuneša šilimą.

Išradimo patentas pabrėžia 
saugumo bruožą, kuris labai 
svarbus branduolinės energijos 
reikalui ateityje.
Elektra varomas automobilis

Siemenso bendrovė įrengė

elektrinį variklį vienam trans
portiniam volkswagenui. Veži
mo viduryje po vožtuvais yra 
baterijos, .įprasti nė jem o toro vie
toje — elektrinis variklis, o ant 
bėgiukų virš jo — vairavimo 
elektronika. ? Lygiosios srovės 
motoras pagamina 32 kilovatų 
(44 arklio jėgų) maksimumą, 
kuris įgalina sunkvežimį pasiek
ti 75 km (46.8 mylių) greitį per 
valandą.

Vairuotojas negali padaryti 
jokios klaidos. Vežimas Važiuo
ja tolydžio tuo pačiu vienu bė
giu. Atbulinis bėgis irgi atpuo
lė. Jis pakeistas jungikliu ar
matūros lentoje, nes elektros mo
torai gali suktis ir atbulai. Gr,ei
tis, kitaip sakant, elektros kie
kis iš baterijos reguliuojamas 
elektroniškai. ,

Jei ši n aujovė pasirodytų 
praktiška, nuo automobilių dau
gybės ir dūmų dūstantiems mie
stams būtų tikras išganymas. 
Neliktų dūmų taršos ir triukš
mas sumažėtų iki minimumo. 
Elektrinį variklį turintieji sunk- 
vežimniai ypač tiktų pristatinė
ti prekėms gyventamuosiuose 
rajonuose. A. P.

Kuo ir kiek tikima

Connecticuto universiteto psi
chologų rinktinė išklausinėjo 400 
asmenų, norėdamas sužinoti, ko
kia yra nuomonė apie 20 pagrin
dinių verslų teisingumo, nusi
manymo (kompetencijos) ir al
truizmo atžvilgiu. Mat, klausi- 
nėtojų nuomone, mes tolydžio 
susiduriame su reikalu tikėti ki- 
'tais. O jų. išvada ši: jei nori, 
kad tikėtų tavimi, turi sakyti 
tiesą.

Klausinėtieji pasisakė, kad 
tiesos atžvilgiu profesijos rikiuo- 
tinos šia eile: 1. daktarai; 2. 
dvasininkai (kunigai); 3. dantis
tai; 4. teisėjai; 5. psichologai; 
6. universitetų profesoriai; 7. 
psichiatrai; 8. vidurinių mokyk
lų mokytojai; 9. advokatai; 10. 
teisės vykdymo pareigūnai; 11. 
TV naujienų reporteriai; 12. 
vandentiekininkai (plumbers); 
13. verslo vadovaumamieji pa
reigūnai; 14. JAV armijos ge
nerolai; 15. TV taisytojai; 16 
laikraščių straipsnių rašytojai 
(columnists); 17. automobilių 
taisytojai; 18. darbo unijų pa
reigūnai;. 19. politikieriai; 20. 
naudotų automobilių pardavėjai.

Lenkų akademikų proletariatas

Gausiai pristeigus aukštųjų 
mokyklų, daug jaunuomenės 
baigia jas. Tik jaunieji akade
mikai susiduria su nemaža sun
kumų susirasti tinkamą darbą

MONEY MAKES MONEY
Mail $12.00 (returnable if not satisfied) for complete information on how 

$6,039.00 can earn S100 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
Phone: (312) 695-1766 — Mr. JERSEY

SIUNTINIAI Į LIETUVA
I VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETO’A
I COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 64*29. _ Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

I
 įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatal.
v. V A L A N T I N A S

LIETUVOS VARDO KILME
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 St, Chicago, Ill. 60608

f — MAUJIBMOC, C1MCĄOO •, ILL,— WEDNESDAY, AUGUST 8, 1973

Tennessee senatorius Howard Henry Baker su savo žmona Joy;
1966 metais trauktas su dukra Cynthia ir sūnumi Dareku.

pagal savo išsilavinimą. Tačiau 
veržimasis į aukštąsias mokyk
las nemažėja.

Į Lenkijos 80 aukštųjų mokyk
lų buvo įteikta 100,000 prašy
mų, iš kurių tebuvo galima pri
imti tik pusė dėl vietos stokos. 
Kandidatų tikrinamieji egzami
nai labai apsunkina profesorius 
ir jų asistentus. Per tikrina
muosius egzaminus nedaug pra
šytojų teatpuola. Tad mokyklų 
vadovybė daro atranką. Sijoj ant 
pirmenybė teikiama kilusiems 
iš “darbininkų” tėvų, partijos 
pareigūnų vaikams ir pagaliau 
turintiems protekcijas.

Studentas per ketverius metus 
baigia mokyklą magistro laips
niu. Norėdamas dirbti docentu 
arba tyrimų srityje, turi įsigy
ti doktoratą. Tam reikia studi
juoti dar trejus metus. Vienas 
laikraštis (Gazeta Pomorska) 
kelia klausimą: “Kas perkate 
magistrą?”. Mat, iš Torunės 
universitetą baigusių 147 ma
gistrų darbo hferanda 30 jų. 
Tą pačią bėdą, turi ir 19 chemi
kų, baigusių Bidgosčio (Brom- 
bergo) aukštąją technikos mo
kyklą.

Nuo darbo stigliaus labiausiai 
kenčia moterys. Moterų kaip 
įmanydami kratos teisėjai ir ad
vokatai. Darbo įstaigai atsiun
tus kandidatę, ne kandidatą, ieš
kotojai dažnai atšaukia savo 
reikalavimą. Pramonės įmonės, 
ieškodamos inžinieriaus, prideda 
pastabą, kad tesikreiptų tik vy
ras. Mat, bijoma, kad inžinie
rei darbas būsiąs “per sunkus”, 
ir abejojama, ar sugebės sutikti 
su darbininkais. Darbą gauti 
tikrai gali tikėtis tik tie, kurie 
studijuoja pagal kurios įstaigos 
stipendiją arba pagal sutartį yra 
pasiųsti į aukštąją mokyklą ku
rios Įmonės.

Dabar Lenkijoje darbo ieško 
daug kalbininkų, istorikų, bio
logų, geografų, meno akademi
kų, muzikų ir net astronomų, šie 
akademikai atsidūrę lumpenpro- 
letariato kategorijoje. R. O.

PELĖ ALAUS SKARDINĖJ
LA GRANGE, Ill. — Ray Ro- 

senbach, 27 metų amžiaus Ly
ons miestelio gyventojas, per 
teismą nori gauti $20,000 atly
ginimo už pelę, kurią jis rado 
pirktoje alaus skardinėje. Jis 
teismui apskundė bravorą ir 
pardavėją.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

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

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 61)608

PIRKITE U. S. TAUPYMO BONUS

TOOL AND DIE MAKER

--------  ~ • — or advanced apprentice — for small, 
growing company. Full or part time.

F TRUMPA! 772’9292
‘

— W. E. Norton iš Filadelfi- 
ios ir Kazys Motuzas iš New 
York o redaguoja NY Lietuvių 
Filatelistų d-jos biuletenį ang
lų kalba.

— Stepono ir Valentinos 
Minkų vadovaujamos radijo 
programos gegužinė ir 39 m. 
sukakties minėjimas su įvai- 
rianybėmis bus rugpiūčio 12 d. 
Romuvos parke. Brocktone. 
Dalyvaus O. Ivaškienės ir Ko
lumbijos lietuvių tautinių šo
kių grupės, taip pat bus ren
kama charakteringiausia Nau
josios Anglijos lietuvaitė ir kiti 
įvairumai.

— Paradai ir Parodos ore ir 
ant vandens Michigan ežero 
pakrantėse Grant parko aplin- 
koje bus rugpiūčio 11 ir 12 d. 
nuo 1 vai. popiet. Dalyvaus 
karinės ir civilinės aviacijos 
junginiai ir vandens sporto bei 
akrobatikos grupės. Miesto 
mero globojamo tradicinio 
Lakefront festivalio eigoje, 
rugpiūčio 16 d. 8 v. v. prie Buck
ingham fontano bus amerikie
čių tautiniai šokiai — Square 
Dance.

— Lietuviu Pensininku klu
bas, nesenai susiorganizavęs 
Clevelando mieste ruošia eks
kursija į Washington, D. C. To 
reikalo aptarimas bus visuoti
name narių susirinkime, rug
piūčio 12 d. 4 vai. naujosios 
Lietuvių parapijos salėje, 18022 
Neff Rd. Tokia- organizacija 
buvo įsteigta prieš keletą metų 
Chicagoje. bet dabar apie jos 
veiklą ir egzistavimą nieko ne
girdėti.

Atsiųsta paminėti
SKAUTŲ AIDAS, 1973 m. 

birželis. Nr. 6.
Leidžia Lietuvių Skautų S-gos 

Pirmija. Adm. 6840 So. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60629. 22 psl. 
plius 3 prirašyti viršelių pusi. 
Atskiro numerio kaina 50 c. žur
nalas gausiai iliustruotas. Aps
tu atvaizdų iš skautų veiklos.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.

KURIE GARSINASI
“N A (J J T E N O S E”

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

COLD HEADING SHOP
O’Hare area. Experienced HEADER 
men and SLOTTER men. Day and 
nite shifts. Best pay, hours and frin

ge benefits in Chicago area.
(Ask our employees)

1 Call or come in for a confidential 

interview.
BRICO INDUSTRIES

7088 Lyndon
ROSEMONT, ILL. 297-5125

ELECTRIC MOTOR REPAIR MAN
ARMATURE WINDERS 

ALLIED ARMATURE WORKS
840 W. Lake St.

243-6720

AUTO BODY and FENDER
— Combination man. Experienced. 
North Side. Chicago. 50-50 commis
sion. Tony.

. OLYMPIC OLDS 283-8100, ext. 59.

MACHINIST
Experience in Jig and Fixture work 
preferred. Perm., day position with 
complete Co. benefits. Bonus, BC-BS, 
MAJ, MED, etc. Top wages based 
on experience.
HUDSON SCREW MACH. PROD. 

CaU 227-2830.

FACTORY HELP
Steel fabricating shop, needs helper 
for steady work. Will train, quali
fied men for welding.

RAND STEEL, INC. 
297-1780.

MAINTENANCE MAN
Person having experience with me
chanical punch presses. Electrical 
and general plant maintenance. Day 
shift. Good starting rate. O. T. and 
Ben including profit sharing.

PARKVIEW MEADOW
4923 . W. Armitage.

COIL WINDERS — AUTOMATIC 
Experienced only. Apply:

1729 N. Winchester Ave. 
ALBERTO TRANSFORMER CO.

Call 772-7777

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

GENERAL OFFICE — And Blue- 
printer. Excellent opportunity for 
beginner. Appointment onlv.

RICHMOND. MANHOFF, MARSH 
Mr. Weinstein 

644-5080.

I PATYRĘ DRABUŽIU gamintojai
i siuvimo masinu operatoriai
Nuolatinis darbas. Kreiptis asmeniš
kai.

SCINTILLA, INC.
4802 No. Broadway. 2nd Floor

HELP WANTED — FEMALE ' 
Darbininkių Reikia

TYPIST -
50 w. p. m. accurately. Will complete 
reports. Must have accurate grammar 
and punctuation. Small, congenial 
Loop office. Will consider beginner. 

726-2258.

SEWING MACHINE OPERATORS 
Exp. in small leather goods, only. 
Steadv work, good pay and bene
fits. In air conditioned factory.

VIHON. 5035 N. Western Ave. 
275-8585 after 6 262-5504.

GAL FRIDAY
A “New” growing electronics firm 
on Near South Side is looking for a 
talented young lady to handle their 1 
tracting and claims function plus 
various other duties in credit depart
ment. Typing, shorthand necessary. 
Call Ernie Wollter. 376-9660.

fuirn itu reTan dpi xtures ~ 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
IS 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.

renting in general 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS butas ir krautuvė. 
Butas yra 2-me aukšte — kiemo pu
sėje. Krautuvė su butu vra prieš pat 
šv. Hyacinto bažnyčią. Skambinti 
Joe angliškai.

Tel. 286-6313

ČIKAGA. — lllinojaus 5.000 
kiaulių rudenop ar vėliau bus 
lėktuvu siunčiamos į komunis
tinę Kiniją, šį biznį gub. Wal- 
keris buvo su fanfara Apskel
bęs jau balandžio mėnesį, dar 
nesant kaip reikiant susitarus. 
Kiaules Kinija pirko veislei. 
Jas nuskraidins j Hong Kongą, 
iš kur kilas importininkas veš 
į Kiniją.

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA-]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

WISCONSIN VALSTIJOJE
Turi būti parduota turima (Surplus) 
pramogoms tinkama žemė 5—10 — 
15—20 akru plotais. Visi žemės plo
tai yra prie kelio. Galimi elektros 
įrengimai. Galimi išsimokėjimai. 
Skambinti “Collect”.

Tel. (312) 944-5356

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

GAGE PARK -— By Owner 
6 rooms — brick — 3 bedrooms. Fi
nished basement. Completely remo
deled cabinet kitchen. Recently car
peted. Gas forced heat. New garage. 

776-3127.

6 KAMBARIU NAMAS. Viskas labai 
gerame stovyje. Pilnas beismantas, 
2 mašinų garažas. Kaina S16.500. 
įmokėti $1,500. 2024 W. WaVon.
Skambinti angliškai. Tel. 278-6785.

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMA?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

■-----------------.-JĮ;’..

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

K. S R I N 6 I S 
CALIFORNIA SUPEk SERVICE 
Taisemi auto motorai, stabdžiai, 

tunt-ups Ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai SI04 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

:——■ 1 ■ -—----------------------------------------------------------------------

M. A, š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7459;
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.* ________  ...... .........

------------------------ IX... .. t.

SIUNTINIAI I LIETUVA i- '
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh»r Ar*.
Chicago, III. SO63X Tol. YA 7-SJtt 
----- ---- .. „ „u

A. G. AUTO RE8U5LD5RS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai 

nos nebrangios.
3511-24 W. 43rd Street, Chicago, III. 

T«L. — 776-5888
Anketai Garbačiauskai, ta v.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė Pardavimui

BUTŲ NUAMAV1MAS. IVAIRCrS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NĖRA ABEJONIŲ
IV2 AUKŠTO mūras du butai — 

5^ ir 4 kambariai. Kabinetų virtu
vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 
parko. S17,000.

I MIELAM Beverly Shores, norą blo
kų nuo kranto ir buvusios Leonardo 
kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai no 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildymas. Nuomos $300 kas mė
nesi. Taksai $356 už 1973 m. Kaina 
$21.750.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didėlei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTU mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karnetai. Daug 
gražiu priedu. Garažas. Įrengtas beis
mantas. $41 900.

ARTI 54-TOS ir CTLIFORNIA.
DideUs. 5 kambarių medinis su 
garažu $15 900.

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

4 BUTU MŪRAS Marouette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau- 
ias garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
naiamų. .Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. $81.000.

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

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nunmns. tanias ^azu 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

7 M. MŪRINIS 3 butų 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 
Namų 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 garantuoji.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. m Tel.: VI 7^447

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANCENYBfcS

Pardavimu ir Taisymas 
2M6 WEST 6*th STREET 

T«L: Republic 7-1MI
----- ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------r

Br«ng«nybis, Laikrodžiai, Dovana* 
visoms progarrx.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4661




