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Kubos

Kolumbijos ir

anglikonų 
26%, me-

malonia padėtj, kurioje jis at
rodytų kaip diktatorius.

Maršalas Ky, kurio kandida
tūrą nebuvo užregistruota dėl 
nepakankamo rėmėjų skaičiaus, 
tyli užsidaręs savo name. Pas ji 
lankosi daug jo rėmėjų. Bijoma, 
kad Ky nebandytų perimti val
džios karinio sukilimo kėliu.

Į Londoną atvyko Airijos už
sienio reikalų ministeris Patrick 
Hillery ir tariasi su britų vidaus 
reikalų ministeriu.

Britanijos lakūnų sąjunga pa
skelbė, kad Belfastas yra pavo
jingas miestas ir lakūnai gali at
sisakyti skristi keleiviniais lėk
tuvais i visą išaurinę Airiją. Pro
testantų vadai Belfaste bijo, kad 
neramumai gali priversti Brita
niją atimti iš šiaurinės Airijos 
autonomines teises.

BERLYNAS 
keturių sąjungininkų derybos 
Berlyne nesibaigė viena diena, 
bet buvo pratęstos vienai, dviem 
dienom. Atrodo, kad artėjama 
prie susitarimo dėl Berlyno mie
sto ir jo zonų santykių. Pirma 
derybų sesija tęsėsi 9 valandas 
ir net pietaudami ambasadoriai 
tęsė diskusijas.

Pramoginiai autovežimiai Amerikoje darosi vis populiaresni, žmonės bando pabėgti iš miestu 
dump ir triukšmo. Lentelėje parodyta, kiek įvairiu stovyklavimo priemonių parduodama.

LETICIA
Brazilijos prezidentai kritikuo
ja Amerikos vyriausybė dėl jos 
kavos politikos. Kongresas su
vėlino Amerikos įstojimą j pa
saulinę kavos sutartį. Tas ken
kia Brazilijai ir Kolumbijai, ku
rios pagamina didelę dalį pasau
lio kavos. Kolumbijos kava su
daro 70% jos pajamų, o Bra 
zilijos — 30%.

♦ New Yorko meras Lindsay 
vakar su žmona užsiregistravo 
demokratu partijos nariais. De
mokratų komiteto pirmininkas 
Larry O’Brien jį trumpai pa
sveikino. Pasveikino ir pagyrė 
Lindsay ir Čikagos meras Da-

WASHINGT0NAS.
valdžia nutraukė dėl techninių 
kliūčių savo išvykstančių gabe
nimą į Miami. Kasdien jų at
skrenda 160. Lki šiol Amerika 
priėmė jau 240,000 kubiečių. Jų 
pervežimas lėktuvais kainuoja 
JAV vyriausybei 1 milijoną dol. 
per metus.
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buvęs meras Whelan, to miesto 
tarybos pirmininkas Flasherty 
ir miesto pirkimų agentas Mur
phy visi gavo teisme po 15 me
tų kalėjimo už sukčiavimus, ky
šių ėmimą ir apgavystes. Kiti 
keturi miesto valdžios pareigū
nai gavo mažesnes bausmes.

Teisėjas Robert Shaw, skir
damas bausmes, pareiškė, kad 
šį demokratų partijos mašina 
buvo supuvusi ir jos vienintelis 
tikslas buvo praturtėti.

BELFASTAS. — Britų kareiviai šiaurinėje Airijoje nušovė 
dar du civilius, per dvi dienas žuvusių skaičius pasiekė 20, o su- 
ėeistų yra virš šimto. Pirmadienį kariuomenė suėmė apie 300 
airių katalikų, šiais metais neramumuose žuvo jau 48 asmenys. 
Britų vyriausybė pasiuntė į šiaurinę Airiją dar 550 kareivių, ku
rių dabar ten yra apie 13,000. Belfaste ir kituose didesniuose 
miestuose užvirė tikras civilinis karas. Kovoja protestantai prieš 
katalikus ir katalikai prieš britų kareivius. Apie 1,000 civilių 
perbėgo sieną į Airiją. Belfaste kovoja vyrai, moterys ir vaikai 
nuo 100 metų.

pimus, yra visa- eilė sričių, kur 
ji galėtų parodyti savo intenci
jas : Vietname, Viduriniuose Ry
tuose, Europos saugumo konfe
rencijos klausime, ginklų lenkty
nių sumažinime ir santykiuose 
su socialistinėmis šalimis. Ame- 
rikos-Kinijos santykių plotmėje 
svarbūs bus ne žodžiai ir pareiš
kimai, bet veiksmai, kurie pa
aiškės per ateinančius mėnesius. 
Visai natūralu, kad Sovietų Są
junga tuos įvykius stebės su 
dideliu susidomėjimu, sakoma 
“Pravdos” straipsnyje.

1970 1971

♦ Vakar Detroite daktaru 
grupė įdėjo 63 metų vyrui me
chaninę širdį, kuri tik padės su
negalavusiai širdžiai pompuoti, 
kraują.

jo, kad daugiausia unijos yra ne
patenkintos vyriausybės ekono
mine politika.

Atskira rezoliucija unijų fe
deracijos taryba priminė, kad 
Berlyno gėdos sienai suėjo 10 
mėtų ir įspėjo vyriausybę saugo
tis Sovietų Sąjungos ir Rytų Vo
kietijos manevrų, kurie siekia 
Vakaru Berlyną paversti, vadi
namu, nepriklausomu, atskiru 
miestu. ♦ Diplomatiniai sluoksniai 

praneša, kad Sovietų Sąjungoj, 
Irkutske besileisdamas sudužo 
keleivinis Aerofloto lėktuvas, 
žuvo apie 100 keleivių. Sovietų 
aviacijos ministerija, paklausta 
apie nelaimę, pareiškė neturinti 
apie ją jokių informacijų. Krem
lius laikosi pažiūros, kad socia
listinėje tėvynėje nelaimių ar 
nusikaltimų negali būti.

♦ Gazos srityje Izraelio karei
viai bunkeryje užtiko penkis 
arabus partizanus, kurie visi 
nuo granatos žuvo. Nuo liepos 
pradžios Izraelyje žuvo 25 ara
bai partizanai.

Prie Phu Cat aviacijos ba
zės, 275 mylios nuo Saigono, 
vietnamiečiai civiliai demon
stravo, reikalaudami amerikie
čių atiduoti jiems aerodromo 
užimtas žemes arba atlyginti už 
jas pinigais.

JAV UNIJU VADOVYBĖ NEPRITARIA 
PREZIDENTO KELIONEI I KINIJĄ

SAN FRANCISCO. — Amerikos darbo unijų federacijos 
vykdomoji taryba savo sesijoje įspėjo prezidentą Nixoną nesiti
kėti per daug iš naujų santykių su komunistine Kinija. Federaci
jos prezidentas George Meany patarė prezidentui savo kalboje 
neužmiršti istorijos pamokų. “Jis turėtų atsiminti Tautų Sąjungą, 
kuri nesilaikė savo principų ir paaukojo Etiopiją tuo paremdama 
fašistą Mussolinį ir jo draugą Hitlerį". Prezidentas turėtų atsi
minti ir britų premjerą čamberleną, kuris vizitavo Hitlerį 1938 
metais, pasakė George Meany.

Toliau unijų federacijos re
zoliucijose abejojama ar Kinija 
pakeitė savo politiką, abejoja
ma, ar kas gero išeis iš Nixono 
kelionės. Kinija esanti vis la
bai atsilikusi šalis ir su ja pre
kyba tik tada bus įmanoma, jei 
Amerika duos jai ir pinigų 
pirkti Amerikos prekėms. Kini
ja, kaip visi žino, yra diktatorių 
valdoma ir paneigia savo žmo
nėms laisvę, todėl jai netinka 
būti Jungtinių Tautų narių tar
pe, pasakė unijų federacijos va
dovybė. J— ...

Vietnamo klausimu Meany pa
kartojo federacijos pritarimą 
prezidento politikai. Vietnami- 
zavimo linija yra sėkminga ir 
sveikintinas amerikiečių karei
vių išvežimas.

Kituose pareiškimuose unijų 
vadovybė pritarė šalpos įstaty
mų reformai ir pareikalavo di
desnių socialinio draudimo, me
dicare ir medicaid mokėjimų bei 
mokesčių sumažinimo tam tik
roms pensininkų grupėms^ Uni
jos papeikė kongresą už lėtą įs-

ČIKAGA. — Antradienį Čika
goje helikopterio nelaimėje už
simušė “oro policininkas”, ser
žantas Irwin Hayden, kuris 11 
metų iš helikopterio sekdavo Či
kagos gatvių ir greitkelių judė
jimą ir pranešinėdavo per ra
diją apie eismo padėtį. Audroje 
jo helikopteris bandė nusileisti 
Bellwood mokyklos aikštėje, už
sikabino už elektros vielų ir su
dužo. Pilotas David Damerest 
irgi žuvo.

HONG KONGAS. — šiaurės 
Korėja iki šiol nieko nesakė apie 
numatomą prezidento Nixono ke
lionę į Kiniją. Dabar į vakarus 
atėjęs Š. Korėjos partijos laik
raštis vadina tą kelionę “ne nu
galėtojo maršu, bet nugalėto ke
lione”. “Imperializmo bosas Ni- 
xonas mato, kad jo agresijos po
litika subankrutavo”, sako “Ro- 
dong Sinmun”. Kelionė netu
rės reikšmės į Kinijos santykius 
su šiaurės Korėjžęnes'tie ryšiai 
sutvirtinti abiejų liaudžių krau
ju, sako laikraštis.

VATIKANAS; — Italijoje mi
rė kardinolas Callori di Vignale, 
80 metų. Jo mirtis sumažina kar
dinolų kolegija iki 121.

Nubaudė politikus
Jersey City

SAIGON AS. — Amerikos am
basada Saigone dėjo visas pa
stangas, kad ateinantieji P. Viet
namo prezidento rinkimai bū
tų demokratiniai, laisvi, lygūs. 
Atrodo, kad tos pastangos vai
sių neneš, nes liko tik du kandi
datai į prezidentus: Thieu ar 
Minh, tačiau pastarąjį labai 
spaudžia įvairios politinės gru
pės, kad ir jis atsiimtų savo 
kandidatūrą ir paliktų vieną 
Thieu. Tada rinkimai taptų tik 
komedija.

Sakoma, kad amerikiečiai kal
bina Minh likti kandidatu ir ža
da žiūrėti, kad rinkimuose nebū
tų suktybių. Iš kitos pusės 
Thieu priešai žada už Minh ne
balsuoti, bet boikotuoti rinki
mus, kad pastačius Thieu į ne-
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Kambodija laukia 
Amerikos paramos

WASHINGTONAS. — Kam
bodžos premjeras Sirik Matak 
Baltuose Rūmuose padėkojo pre
zidentui Nixonui už paramą gin
klais 'ir kreditais ir pagyrė pre
zidentą už jo sumanymą suma
žinti Azijoje įtempimą ir už nu
matomą kelionę į Pekiną.

Savo kalboje Matak ragino 
Šiarės Vietnamą išvežti iš Kam- 
bodijos kareivius, kad Kambo
dija galėtų vėl gyventi neutra
liai, kaip jai garantavo teisę 
1954 metų Ženevos konferencija. 
Premjeras pripažino, kad eko
nominė jo šalies padėtią yra ne
lengva, nes sumažėjo hyžių ir 
gumos pramonės gamybą, ir eks
portai.

Kambodija iš Amerikos per
nai gavo 185 milijonus dolerių 
paramos, šiems metams vyriau
sybė paprašė kongreso 200 mil. 
doT.’karifiėi paramai ir'HO mil. 
dol. ekonominei paramai. Be to, 
Kambodija gaus maisto 20 mil. 
dol. vertės.

Artėja prie Berlyno 
. susitarimo

įspėja nenužudyti 
bengalų šeiko

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų sekretorius U Thant įs
pėjo Pakistano vyriausybę, kuri 
suėmusi laiko bengalų vadą šei- 
ką Rahmaną, kad jo likimas at
silieps užsieniuose, toli nuo Pa
kistano sienų. Vakar turėjo pra
sidėti slaptas šeiko teismas. 
Jungtinėse Tautose bijoma, kad 
nubaudus šeiką mirties bausme, 
padėtis Rytų Pakistane ir prie 
Indijos sienos dar pablogėtų.

Vienuolika JAV senatorių ir
gi prašo vyriausybę perduoti Pa- 
kistanui jų viltis, kad šeikui 
Rahmanui bus parodytas pasi
gailėjimas ir padėtis nebus to
liau tempiama.

Indijos parlamente debatai so- 
vietų-indų sutarties proga iš
šaukė daiig pasisakymų prieš 
Ameriką, kuri prisidedanti prie 
bengalų skerdynių savo parama 
Pakistanui. Visų partijų atsto
vai giria sutartį su sovietais.

Pakistane ši sutartis sukė
lė susirūpinimą. Komentaruo
se daugiausia pabrėžiama, kad 
Indijos plačiai garsintas neutra
lumas pasibaigė ir ji perėjo į 
komunistinį bloką.

Pakistanas paskelbė, kad jo 
kareiviai nušovė 72 indus, kurie 
buvo pereję į Pakistano pusę. 
Indai palikę ir nemažai ginklų. 
Indija į šį pranešimą sako: “Me
lagystė”.

Neužtenka sakyti, kad š. Ai
rijoj vyksta religinės kovos, čia 
didelį vaidmenį turi ir airių na
cionalizmas. šiaurinė Airija 
buvo Airijos dalimi iki Elzbietos 
I-mosios valdžios (1558—1603), 
kada nugalėjus airių sukilimą, 
karalienė konfiskavo airių že
mes ir ėmė vežti ten škotus pres
biterionus. Antras airių sukili
mas 1641-51 metais buvo žiau
riai sutriuškintas diver Crom- 
wellio. Jis pradėjo vežti kitus 
kolonistus — anglus. Visą lai
ką airiai katalikai buvo perse
kiojami ir4 skriaudžiami. Kolo
nistai turėjo didesnes teises ir 
patys ėmė plaukti į šiaurinę Ai
riją.

Dabartinė šiaurinė Airija bu
vo įsteigta tik 1920 metais. Prieš 
tai airiai yra daug kartų su
kilę prieš britų valdžią. Kada 
įsisteigė pietinėje salos daly
je nepriklausoma Airija, ji nie
kada neišsižadėjo savo šiaurinių 
provincijų, nors kolonistų ai
niai ten ir sudaro daugumą prieš 
katalikus. Iš pusantro milijono 
gyventojų katalikų yra 34%, 
presbyterionų 29% 
(Church of Ireland) • 
todistų — 5% ir ki

Airių katalikų padėtį šiauri
nėj Airijoj galima būtų paly
ginti su Vilniaus krašto lietuvių 
padėtim Lenkijos okupacijos lai
kais, kada lenkai irgi vežė į tą 
sritį lenkus kolonistus ir spau
dė, persekiojo lietuvius. Airijos 
patriotai nori atgauti savo žemę 
ir susijungti su laisva Airija sa
los pietuose. Nėra pagrindo 
galvoti, kad neramumai ir su
kilimai greit pasibaigtų.

—' i    Library of Congress Gr. ■—   ————------------------------------------------——   —    
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Prašo merą Lindsay 
netapti demokratu

NEW YORKAS. — Grupė 
žymių New Yorko respublikonų, 
kuri rėmė mero Lindsay kandi
datūrą, paskelbė atvirą laišką 
merui, prašydama jo nepereiti 
į demokratų partiją, bet likti 
respublikonu. Grupė davė su
prasti, kad ateityje ji neberems 
Lindsay kandidatūros lėšomis.

Laišką pasirašė Clairoil pre
zidentas Gelb, Manhattano ban
ko pirm. Rockefeller, Goldman 
ir Sachs dalininkas Levy ir kiti 
turtingi respublikonai.

Demokratų, vadai New Yorke 
irgi nepatenkinti mero Lindsay 
planu pereiti į demokratų par
tiją. Buvęs meras Wagner pa
reiškė, kad Lindsay turi pirma 
parodyti šiokių tokių adminis
tracinių sugebėjimų New Yorke, 
prieš planuodamas tapti JAV 
prezidentu.

Demokratas senatorius Hen
ry Jackson pasakė, kad jis svei
kina visus pereinančius į demo
kratų pusę, tačiau “aš nema
nau, kad žmogus, kuris perei
na į kitą tikėjimą vieną sekma
dienį, turėtų tikėtis, kad sekan
tį sekmadienį jį jau išrinks to 
tikėjimo dekanų tarybos pirmi
ninku”.

Arbatovo svarstymuose sako
ma, kad Amerikoje yra visokių 
reakcinių emigrantų iš socialis
tinių šalių ir karingų zionistinių 
elementų, kurie tikisi Amerikos 
santykių su Kinija pagerėjimo, 
kad galima būtų apsupti Sovie
tų Sąjungą. Iš kitos pusės Ame
rikoje esama ir pažangių elemen
tų, kurie'kalba apie santykių pa
gerinimą su Kinija, tačiau kar
tu ragina vyriausybę gerinti san
tykius ir su Sovietų Sąjunga. Jie 
stovi už įtempimų sumažinimą 

t* > * .r
visame pasaulyje.

Kiti amerikiečiai tikisi, kad 
per kultūrinę revoliuciją per
ėjusi Kinija pasikeitė ir, ne
žiūrint jos žodžių, nebesudaro 
Amerikai grėsmės. Tie ameri
kiečiai tikisi, kad Kinija nebė
ra tokia revoliucinė ar komu
nistinė ir ji gali padėti Ameri
kai užbaigti Vietnamo karą to
kiomis sąlygomis, kurios buržu
azijai yra priimtinos.

Toliau Arbatovas pastebi, kad 
prezidento nutarimas keliauti į 
Kiniją rado pritarimą plačiuose 
amerikiečių sluoksniuose. Be to, 
valdančiai partijai yra svarbu 
tokie vyriausybės žygiai, kurie 
padėtų laimėti ateinančius pre
zidento rinkimus. Tie įvairūs 
motyvai išaiškės, kai Amerikos- 
Kinijos santykiai prieis politinių 
sprendimų Fazę. Daugeliui ky
la klausimas, kokią kainą Ame
rika turės sumokėti už geres
nius santykius su kinais.

Jei Amerika tikrai siekia su
mažinti pasaulyje esančius įtem-
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PRAVDA” NAGRINĖJA AMERIKOS > 
IR KINIJOS SANTYKIŲ KLAUSIMĄ

MASKVA. — Sovietų “Pravda” paskelbė ilgą Georgi Arba
tovo straipsni apie Amerikos-Kinijos santykius. Arbatovas yra 
Amerikos reikalų specialistas, iškilęs per partijos boso Brežnevo 
protekciją. Jis yra partijos kontrolės komisijos narys ir Mokslų 
Akademijos narys kandidatas. Jo straipsniuose paprastai iš
reiškiama partijos linija. Straipsnyje sakoma jau kartą pareikšta 
sovietų valdžios laikraščio “Izvestijų”. mintis, jog sovietų vy
riausybė stropiai seks ir stebės Amerikos santykių su Kinija raidą.

Salų valstybėlės 
aptaria ateitį

NNrELLINGTONAS. — Nau
joje Zelandijoje vyksta penkių 
Ramiojo vandenyno naujų vals
tybių konferencija, kurioje ban
doma kolektyviai rasti kelius į 
turtingesnę tų valstybių ateitį. 
Dalyvauja nepriklausomybę iš 
britų gavusios salos ir salelės: 
Fiji, Vakarinė Samoa, Tonga, 
Nauru ir Cook salos.

Padedant Naujajai' Zelandijai 
ir Australijai, šios nedidelės 
valstybėlės bando bendromis jė
gomis suorganizuoti susižinoji
mo sistemą, išplėsti turizmą ir 
prekybą. Siekiama taupiai ir 
apdairiai gauti balsą Jungtinėse 
Tautose, kur visų penkių vals
tybių interesus pavesta atsto
vauti Fiji atstovui. Fiji turi 
apie 300 atskirų salų su 520,000 
gyventojų. Nauru respublika yra 
mažiausia pasaulyje su astuonių 
kvadratinių mylių sala ir 3,300 
gyventojų. Jai nėra lėšų siųsti 
diplomatus į New Yorką.

On-Rood Vehicles



Popiežius reikalauja tarptautiniu garantiją 
Krikščionybei, Judaizmui ir Islamui

(NYT). — Izraelis ir Vati
kanas kurs laikas kaip apsikei
čia užmetinėj fanais ir kaltini
mais dėl krikščionių pasauliui 
šventų vietų Jeruzolimoje sau
gumo ir sakralinio pobūdžio.

Prie religinių ir politinių mo
tyvų paskutiniuoju laiku prisi
dėjo ir disputai dėl būsimo Je
ruzolimos statuso. Tai yra pro
blema, kuri per praeitus 23 me
tus, kaip egzistuoja nepriklau
soma Izraelio valstybė, niekuo
met nebuvo išspręsta ir dabar, 
po šešių Dienų karo, įvykusio 
prieš ketverius metus, pasidarė 
ypatingai delikatni.

Izraelio užsienių reikalų mi- 
nisteris Abba Eban ir Jeruzoli- 
mos miesto burmistras Teddy 
Kollek paskutinių dviejų savai
čių bėgyje savo viešuose pareiš
kimuose gana puolamu tonu nu
ginčijo kaip paties popiežiaus 
Pauliaus VI, taip ir Romos Ku
rijos vyriausiųjų dignitorių pri- 
sibijojimus dėl prideramos krik
ščionių interesų apsaugos.

Atrodo, kad tokia skubota Iz
raelio reakcija turi tikslą iš ank
sto neutralizuoti artimiausiomis 
savaitėmis Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje turinčius prasi
dėti debatus. Toje Tarybos se
sijoje laukiama, kad net Jungti
nės Amerikos Valstybės atiduos 
savo balsą prieš Izraelio viena
šališką Jeruzolimos miesto ara
bų sektoriaus anekciją.

Atsikirsdamas Vatikanui, mi- 
nisteris Eban sviedė tokį retoriš
ka klausima:

“Kokia yra tų atakų esmė ir 
kokie yra pagrindai tokiems 
sunkiems kaltinimams? Bažny
čios ir sinagogos yra restauruo
jamos, be to yra statoma institu

cija, kuri tarnaus religiniams 
tikslams. Prie musulmonu ir 
krikščionių religinės substanci
jos Jeruzolimoje buvo pridėti žy
dų religijos elementai, ar gi ta
tai turi būti priežastis visai tai 
perdėtai polemikai.?”

Popiežius Paulius VI stovi vi
so krikščioniškojo pasaulio prie
šakyje apeliuojant suteikti“spe- 
tialų statusą su tarptautinėmis 
garantijomis” šventajam Mies
tui su jo dvasine reikšme trims 
religijoms: krikščionybei, juda
izmui ir islamui. Vatikanas sten
giasi perspėti, kad Izraelis ne
padarytų kokių žingsnių, kurie 
sudarytų įvykusį faktą pasiimda
mas į savo rankas viso miesto 
valdžią ir užkirstų kelią siekti 
ateity sudaryti miestui bendrą 
suvereninę valdžią.

Jeruzolimos burmistras Kol
lek siūlo krikščionių šventvie
tėms savotišką eksteritorialinį 
statusą, panašiai kokį turi sve
timų valstybių ambasados ir di
plomatinės misijos. Tačiau po
piežius ir Vatikanas prisibijo, 
kad tokiu patvarkymu Izraelio 
absoliuti suvereninė valdžia lik
tų įvesta visam miestui.

Prieš porą savaičių Vatikano 
autoritetas prof. Frederico Ales
sandrini parašė straipsnį Vati
kano oficioze Osservatore della 
Domenica, kuriuo oficialiai at
sakoma į Izraelio seniai keliamus 
užmetinėjimus esą Vatikanas ty
lėjęs, kuomet žydams šventas 
vietas rytinėje Jeruzolimo daly
je Jordano režimas per 19 metų 
niekino ir dergė.

“Jau nuo senų laikų Bažnyčia 
nesiliovė gynusį trijų didžiųjų 
monoteistinių religijų, susitin-

Kinijos medicinoje daug sunaudojama natūraliu gamtos vaisty — į va iri g augai?. Lapai, Šaknys 
ar žiedai auginami specialiuose ūkiuose. Nuotraukoje grupė specialist? aptaria gydomąsias žo

les ir j? naudojimą.

Ą.

greitu laiku visicas pradejd 
gesti ir griūti, pardavėjas (ita-

B.UV111CI UCUl iiuauao
te kompanijų sukoncentruoja liška pavarde) pa .

F -Jie (pirkėjai) neturėtų pirkti
namų su trūkumais i Gal 
būt, kad aš jam sakiau, jpg 

Aš pasikalbėji-

pastangų ir tatai atsitinka, 
kuomet bent tuzinas real estą-

savo pastangas kintančiai apy
linkei paskatinti sukelti.

Kintančiose Chir^gos apy--
linkėse jokiu būdu ne vienL namas gei^s-

juodųjų/mų neužrašinėja. Gal būt. kad 
“1 tai ne namas, o laužas. Bet vis 

nuo kitų juodųjų; porto riki e- tiek jis geresnis uz tą, kuru- 
eiai bėga nuo juodųjų, o bal- me jis (Agnev.) a 
tieji dažnai dauginasi antrą veno . ,

Real Estate Tarybai, direkto
rius atsakęs: “...yra riba, iki 
kurios mes galime gelbėfi... 
Mes negalime apsaugoti žmo
nių nuo jų pačių ignorancijos 
prieš realestatininkus, kurie 
nėra mūsų tarybos nariai”...

baltieji bėga
“... dabar jau įbėga juodieji 
nuo

DUO
tai ne namas, o laužas. Bet vis

; Nusiskundus Chicagos

kančių Jeruzolimoje, istorinį ir 
dvasinį palikimą”, pareiškė prof. 
Alessandrini kartu apkaltinda
mas Izraelio valdžią, kad prilei
do iki sužalojimo didžiųjų krik
ščionybės paminklų Jeruzolimo
je, ypatingai armėnų ritualo or
todoksų kapinių Siono kalne, ku
rias esą “suprofanavo ne arabai”. 
Osservatore della Domenica 
straipsnis sukėlė Izraelyje dide
lį susijaudinimą. Tos armėnų 
kapinės abiejų karų metu — 
1948 ir 1967 metais pasitaikiu
sios fronto linijoje tarp žydų ir 
arabų ir buvusios apnaikintos

greičiausia iš abiejų pusių. At
sikirsdamas Vatikanui Izraelio 
valdžia persiuntė jam nuorašą 
laiško, kurį armėnų patriarchas 
Jeruzolimoje arkiv. Yegiše Der- 
derianas 1968 m. balandžio 8 d. 
atsiuntęs Izraelio teisingumo 
ministeriui šimšomui šapiro.

Laiške patriarchas reiškia 
“Jo ekscelencijai giliausią padė
ką už jo pasiryžimą teikti armė
nų apeigų bažnyčiai visokią pa
ramą atnaujinant švento Išgany
tojo vienuolyną ir kapines, esan
čias per 20 metų frontų linijo
je”. jp

Aš einu ten, kur yra pinigai

ir trečią kartą, ieškodamiesi 
apsigyvenimo kad ir kitame 
apskrityje.”

Per praeitus 10 metų dau
giau kaip 2,000 Chicagos mie
sto blokų rasiškai pasikeitė 
pasipelnančių ir pralosiančių 
skaičiams nuolat didėjant... 
Pavyzdžiu aprašyta dalis vie
no negro Eddie Agnew, 26 me
tų, pirkęs Hubbard gatvėje už 
$10,500 seną namą, kurį real 
estate operatorius buvo iš sa
vo seno balto žmogaus pirkęs 

s name

(Bus daugiau)

JUODO IR BALTO FRONTO i LINIJOJE
Realzestate operatoriai sparčiai pelnosi, gąsdindami 

žmones ir keldami jų tarpe paniką
Chicago]e, kaip ir daugelyje 

kitų JAV-bių šiaurinės dalies 
miestų, vyksta tylus pogrindi
nis karas, be kraujo pralieji
mo ir beveik be gyvybės aukų, 
bet vistiek karas, kurį galima

gąjsgssaO i izxgiK ri bz ignrig > aaisži t zs 3 111 J I IE ill II IBIII TlIIII SIS 15 5 3
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BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G- JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ
KIAUSIOS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS.

sekti iš kai kuriomis miesto 
gatvėmis išvestų fronto linijų. 
Juodo ir balto fronto, kur, 
kaip taisyklė, 1 juodieji spau
džia, o baltieji traukiasi.

Koks tas frontas, kodėl jis 
yra ir kaip jis reiškiasi. Chi
cago Tribune paskyrė grupę 
gabių reporterių — tyrinėtojų, 
kurie keletą savaičių tose 
“fronto linibse” patylomis pa
sidarbavę paskelbė eilę repor
tažų. '

Kądangį lietuviams nebe, 
vienoje to fronto linijoje ten
ka atsidurti, dėl to gali būti 
jiems naudinga bent suglaus
tai su tų tyrimų rezultatais su
sipažinti.

Svarbiausia, ką jie rado, tai 
kad visoje šiojė rasinėje kri
zėje kalčiausi' yra panikos 
skleidėjai,, kad- tie panikos 
skleidėjai yra įvairiausi neju- 
doinosios jiuosAvybės (real es
tate) pirkimo - pardavimo ope 
ra toriai ir kad visam tam aks
tinas yra nepasotinamas alkis 
pasidaryti pelno, nesiskaitant 
su jokia etika.

Tai yra lošimas, kuriame, 
dalyvauja tūkstančiai žmonių, 
lošdami dažniausiai. iš viso sa
vo amžiaus darbo vaisių, kur 
vieni išlošia, o -antrieji nuei
na rankas nuleidę. Su kiekvie
nu laimėtoju ir pralaimėtoju 
lošimo “bankas” darosi dides
nis ir didesnis ir gali ateityje, 
apimtį,visg Chicągą. perspėja 
tyrinėtojai savo raporte, kurį 
jie pavadino “Krizė Chicago- 
je: panikos skleidėjai naudo
ja baimę ir godurncį'. Lošimo 
vietos vadinamos kintančiom 
apylinkėmis (changing neigh
borhoods), tai yra kūr į baltų
jų gyvenamas apylinkes smel
kiasi juodžiai arba priešingai. 
To lošimo kortomis vartoja-, 
mos visokiausios žmonių emo 
ei jos, kaip antai neapykanta, 

' godumas, išdidumas ir baimė.

RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

“Jų baimė yra mūsų biznis; 
mūsų tikslas pinigai”

Pavyzdžiu paimamas vienas 
miesto Vakaru dalies realesta- 
te operatorius, kurs rankas iš 
džiaugsmo trindamas pasa
kęs, kad dar vienoj Chicagos 
apylinkėj prasideda iš baltos 
j juodą pakitimo agonija!

“Mes nepaisome, kad bal
tieji bėga; tegul bėga nors iki

Aš esu pinigiškai nusiteikęs.] už $165(X) tame 
Kai jie yra išgąsdinti, mes tu
rime gerą biznį. Tai daug pa-, 
deda kandžioti apylinkės gy
ventojų kulnis, kai tik pirma 
negrų ar portorikiečių šeima 
į tą apylinkę atsikelia gyventi. 
Jie pradeda skambinti durų 
skambučius, kaišioti po slenk
sčiais spausdintus raštelius ir 
aliarmuoti telefonais, pasisiū
lydami namų savininkams sa
vo pagalbą skubiai parduoti 
namus.

"NAUJIKUOS" KIEKVIEH0 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS BIČIULIS

NmBodčs payabcms aimaiurtty

PHONE: 254-447®

Nuo

Mes norė

ir ateityje.Jei tokioje apylinkėje jau 
anksčiau būta prisibijojimų ir 
netikrumo, tai tokia staigi nu- 
gąsdinimo kampanija gali su
kelti tikrą panikų, kur galvų, 
nebetenka ne vieni baltieji. 
Daugumas bendruomenių va
dų ir miesto ekspertų sutinka, 
kad baltieji nepradeda auto
matiškai bėgti pirmai, antrai, 
trečiai, ketvirtai ir net penktai 
negrų šeimai apsigyvenus jų 
bloke. Bėgimo panikai sukelti 
reikia daug daugiau padėti

A-m

1914 metų
Midland Sayings aptar

nauja taupymo ir namų
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkės. Dėkojame
Jums už mums parodytą
pasitikėjimą.
tume būti Jums naudingi

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
Ail accounts com
pounded daily — 
•" paid quarterly

Afotaf

1739 So. Halsted Street

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

404fl ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 50632 '

z
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

maturity of S years, 10 mouths (4%

wy to save a h trie here, a little there., 
aid end up with a bankroll.

Chicago, Ill. 60608
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į KOMUNIZMĄ K KAPITALIZMU
Įdomi Sovietu S-gos Demokratinio Sąjūdžio programa

Europos Vakaruose gautas iš 
Sovietų Rusijos slaptai persiųs
tas vad. “Sovietų Sąjungas De
mokratinio Sąj ūdžio Progra
mos” tekstas, kurį Literatūros 
Instituto Paryžiuje vertime į 
lenkų kalbą gavęs atpasakojo 
Čikagos lenkų laikraštis Dzien- 
nik Związkowy skiltyje “Z 
Dnia”.

Toje programoje įdomiausia, 
kaip tie nežinomieji sovietų au
toriai, greičiausia patys jau gi
mę ir užaugę komunizmo ne
laisvėje (“komunistai” Rusiją 
“valdo” jau nuo 1917 metų, tai 
yra 54 metai!), palygina savo 
komunistinę sistemą su Vakarų 
kapitalizmu dabartinėje formo
je. Nežiūrint, kad visą amžių 
buvo maitinami komunizmo me
lu ir iki sprogimo pripumpuo
jami kvailinamos propagandos, 
pasirodo šie naujosios kartos ko
munizmo auklėtiniai, tikriau pa
sakius “naujieji (neo-) komu
nistai, pasirodo, puikiai moka 
atskirti grūdus nuo pelų, suge
ba kritiškai žiūrėti į abidvi sis
temas ir galutinėje išvadoje pa
sirenka kapitalizmą. Kodėl?

. štai kelios temos, kurios aiš
kiau atsako kodėl:
'/ Kadangi, vyriausybių atitin
kamų žygių dėka, nedarbas 
nuolatos mažėja visuose kraš
tuose bedarbiai gauna iš valsty
bės piniginę paramą, ir eilinio 
bedarbio medžiaginis aprūpini-

mas kapitalistinėj santvarkoj 
yra aukštesnis negu eilinis dar
bininko aprūpinimas komunis
tinėj santvarkoj. Daugumas be
darbių JAV-se, Anglijoj, Pran
cūzijoj ir kt., turi nuosavus au
tomobilius...”

Socializme nedarbą atstoja 
prievartos darbas (negalėjimas 
išsilaisvinti iš darbo iki 1953 
m., baudžiamosios priemonės 
prieš nedirbančius, vadinamus 
“veltėdžius”, streikų ir kitokių 
ekonominės kovos būdų uždrau
dimas), dirbtinas neproduktin
gas darbas, užmaskuotas nedar-

Skurdas. ‘Tš vienos pusės 
tai, kas pagal kapitalistinius kri
terijus vadinama bėda, pagal so
cialistinius kriterijus yra ištek
lius. Iš kitos pusės, gyvenimo 
lygis didžiojoje kapitalistinių 
šalių dalyje nuolat auga, o tos 
šalys dabartiniame pasaulyje už
tikrina aukščiausią gyvenimo ly
gį... Socializme pakeliamas, pa
siturintis skurdas pavirsta ne
pakeliamu skurdu, gresiančiu 
gyvybei (masinis badas 20-is 
ir 30-is metais, mitybos suirimas 
Rusijoje 1964-65 metais, speku
liantų invazija miestuose, dau
giau nei keturis kartus dides
nis uždarbio skirtumas tarp vi
dutinio JAV ir SSSR darbinin
ko, žmonių eilės krautuvėse, tie
kimo sutrikimai ir t. t.).

■“Nusikaltimai. Valdžios

Kas tik turi gerą skonį, - • "
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAIFURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

kapitalistiniuose kraštuose be 
paliovos ir aktingai kovoja su 
nusikaltimais žymiai sunkesnė
mis sąlygomis ne kaip socializ
me (sausoji teisė JAV-bėse, In
terpolo įsteigimas, policininko 

būklės pagerėjimas, kova su nar
kotikų prekyba ir t. t.). Be to 
demokratiniuose kapitalistiniuo
se kraštuose nėra valstybės nu
sikaltimų prieš pavienį asmenį 
(individą)... Sovietų Sąjungo
je įkalintųjų skaičius pastarųjų 
50 mėtų bėgyje yra didžiausias 
pasaulyje. Prie individo nusi
kaltimų prieš individą prisideda 
valstybės nusikaltimai prieš in
dividą (tarp 1925 ir 1953 metų 
14 milijonų žmonių žuvo nuo 
politinių persekiojimų)...

Viršprodukcijos kri
zės kapitalistinėj santvarkoj kar
tojasi kaskart rečiau ir kaskart

Chicago Savings
and Loir Asiociatiai

^SAFETY OF' 
YOUR SAYINGS

INSURED
UP TO 

$20,000.

D1VIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

-rf i - - --

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

>4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
. , OF $1000
ONE YEAR MATURITY

- - •

Ij'M % PER ANNUM 

b ON CERTIFICATES 
OF S1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Ij % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings and LoanJAssn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
H O U R S t Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 8 to 8. Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

ribojimo visuomeninės įstatym
davystės reniuose, yra streikų 
sąjūdžio reguliuojamas, įmonių 
sąjungų (unijų) privaldomas. 
Nėra vaLstybinio išnaudojimo 
sauvalės. Iš viso to matyti, kad 
pagrindiniai kapitalizmo trūku
mai ne didėja ir ne gilėja, bet 
yra šalinami ir švelninami ka
pitalistinės visuomenės jėgų vi
dinės veiklos rezultate. Dėl to 
manome:

— kad kapitalizme slypi pozi
tyvios visuomeninės vertybės, 
jei tos vertybės nuolat daugėja;

— kad šiandieninis kapitaliz
mas užtikrina: a) aukščiausią 
gerovę (SSSR yra septyniolik
toje vietoje pasaulyje); b) aukš
čiausią žmogui laisvę (SSSR yra 
vienoje pačių paskutiniųjų vie-

— kad kova su kapitalizmu 
bet kokioje formoje yra kenks
minga ir beprasmiška.

“Kapitalistinis išnaudojimas 
išvirsta valstybiniu, o tas yra 
žymiai sunkesnis, nes prieš dir
bančiuosius vartoja, be ekonomi
nio, dar ir politinį priespaudos 
aparatą. Iš to matyti, kad ry
tinis socializmas sunaikino dau
gelį visuomeninių vertybių ir 
iššaukė gyvenime visą eilę pik-

įsutmemniŲ negalavi- 
virs pusės šimtmečio 

socialistinės statybos eigoje mes 
kaip {bendruomenė tebepasilie- 
kame kapitalistinių kraštų už
pakalyje: a) liaudies turto ir ge
rovės atžvilgiu — per visą gent- 
kartę; b) laisvės atžvilgiu — 
per ištisą epochą; kad būtina 
yra ryžtinga dabartinės ir atei
nančios sovietų visuomenės gent- 
karčių kova dėl žmonėms vertos 
gerovės ir žmogui vertos lais
vės”.

Šimtamečiy kaimas

Profesorius Leaf iš Harvardo 
universiteto atrado Ekvadore 
kaimą, kur visi gyventojai išgy
vena po 100 metų. Didelis nuo
šimtis ten miršta vaikų, bet ku
rie išlieka nemirę, tie nepapras
tai ilgai gyvena. Tas kaimas va
dinasi Vilkamba ar Vilkabamba. 
Tyrinėtojai prieina išvados, kad 
ilgas amžius ten daug priklau
so nuo vandens, kuriame yra am
žių konservuojančių mineralų. 
Jų maistas yra daugiausiai tik 
fasolės, vaisiai ir cukrinės nen
drės. Prof. Leaf nustatė, kad 
Vilkabambos gyventojų kraujli
ję cholesterolo yra dusyk ma
žiau kaip amerikiečių.

mažesniu mastu. Pramonė nuo
lat darosi elastiškesnė, sparčiai 
persitvarko pagal paklausą ir 
rinką. Kapitalizmas nežino ga
mybos nepritekliaus krizių, vi
suomenės atžvilgiu žymiai dides
nės blogybės... (Socializme) pro
dukcijos perviršio krizė išvirs
ta į produkcijos nepritekliaus 
krizės (nepaisant turimų di
džiausių gamtos turtų ir didžiau
sios pasaulyje dirbančiųjų armi
jos amžinas tokių ar kitokių ga
minių trūkumas)

Rasinės diskrimina
cijos tema “Sovietų Sąjungos 
Demokratinio Sąjūdžio Progra
mos” nežinomieji autoriai ra
šo; Baltosios rasės valdantieji 
JAV-bių sluoksniai su visišku 
savęs išsižadėjimu kovoja dėl 
lygių teisių negrams, pradedant 
naminiu karu Linkolno epokoje 
iki J. Kennedy ir L. Johnson© 
priežastinių įstatymų. Iš kitos 
pusės, niekuo nepateisinami pa
statų padegiojįmai, masiniai 
apiplėšimai ir pogromai vietoje 
ramių demonstracijų tik parodo 
negrų netinkamą ir smerktiną 
elgesį demokratinėje visuome
nėje...

Socialistinėje santvarkoje “ra
sinė diskriminacija virsta poli
tine diskriminacija (persekioji
mai dėl laisvesnių politinių pa
sireiškimų, už įsitikinimus ir 
tų įsitikinimų skelbimą, Danie
liaus ir Siniaskio, Utvinovo ir 
Bukovskio, Ginzburgo ir Ga- 
lanskovo, Gavrilovo ir kitų lai
vyno karininkų ir kt. procesai). 
Tatai veda į tautybių diskrimi
naciją (tautinių neramumų slo
pinimas, čečenų, Krymo totorių, 
ingušų, kalmukų, Pavolgės vo
kiečių ištrėmimas, įtarinėjimas 
santykiuose su Pabaltijo tauto
mis, ukrainofobija, antisemitiz
mas ir kt.), taip pat klasinė dis
kriminacija, panieka valstie
čiams kaip savininkams (“kulo-

kams”), priešrevoliucinės inte
ligencijos atstovų (“kenkėjų”), 
senosios bajorų kartos ir kapi
talistų (“užkietėjusių priešų”), 
dvasininkijos (“visuomenės pa
razitų”) ir kt. teisių sužaloji
mas...

“Monopoliai, pavyzdžiui, 
JAV-bėse, yra kontroliuojami 
federalinės administracijos ir 
įstatymdavystės (antitrustiniai 
įstatymai, progresyviniai mo
kesčiai net iki 40 nuošimčiu nuo 
pelno). Monopolių akcijas kas
kart daugiau įsigija darbininkai 
ir farmeriai (liaudies kapitaliz
mas) . Iš kitos pusės monopoliai 
yra geresnė ekonomijos forma 
negu smulkių ekonominių įmo
nių anarchija arba totalistinės 
valstybinės monopolės sauvalė.

Socializme “kapitalistiniai 
monopoliai išvirsta į vienalytį 
valstybinį monopolį (absurdiš
ki, ekonomiką varžantieji centro 
planavimai, ekonominė sauvalė, 
voluntarizmas (sauvaliavimas) 
žemės ūkio politikoje). Tai ve
da į valstybinį politinį monopo
lių, iš kurios seka sauvalė.

“Kapitalistinis iš
naudojimas yra padarytas 
priklausomas nuo kontrolės ir ap-

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

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

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

2. Vanda Frankienė• Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS^KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
oasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00. 4

Vaikaf mėgsta ir nori skaityti. Dėlto-iŠ pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

, NAUJIENOS, •.
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608,

Jei tėvai išbalansuo- 
lietuviško auk-

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000,

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,
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Kaip lietuviai “patys save valdo”
Savo laiku Amerikoje gyveno Leonas Jonikas. Jis 

nesigėdydavo baltą vadinti juodu, o juodą baltu. Jis iš 
piršto išlauždavo kokį melagingą tvirtinimą, o vėliau 
metų metus jį kartodavo, žinodamas, jog tai yra jo išgal
votas melas. Joniką pažinojo patys komunistai, todėl nie
ko rimto iš jo nelaukdavo. Be faktų iškraipymo ir išgal
voto melo, Jonikas dar mokėdavo ir koliotis. Savo politi
nį priešą arba nuo partinės linijos bandantį nukrypti 
komunistėlį Leonas Jonikas iškoliodavo, kad gražu bū
davo žiūrėti.

Joniko pėdomis dabar seka Antanas Bimba. Teisy
bė, jis nesikolioja, kaip vežikas, bet Bimba gali iškraipy
ti faktus ir juodą spalvą vadinti balta. Bimba gali pada
ryti tokį patį melagingą tvirtinimą, kaip tai padalydavo 
Jonikas, jeigu komunistų partijai ir Lietuvos okupantui 
tas tvirtinimas galėtų būti naudingas. Bimbos nugyven
toje Laisvėje jis šitaip rašo:

“Juk kiekvienam sveiko proto lietuviui malonu ir 
džiugu girdėti, kad Tarybų Lietuva turi savo ministe
rijas ir vadovus. Tas juk akivaizdžiausiai parodo, kad 
-Lietuvos žmonės patys save ir savo šalį valdo. Bet kaip 
tik priešingai galvoja nelaimingieji “veiksniai” ir “va
duotojai”. (Laisvė, 1971 m. rugpiūčio 3 d., 2 psl.)

Priešingai galvoja ne tiktai “nelaimingieji”, bet ir 
patys “laimingiausieji.” “Laimingieji” ne tiktai priešin
gai galvoja, bet jie žino. Kiekvienas Lietuvoje veikiantis 
komunistas žino, kad kraštą valdo ne lietuviai, bet oku
pantas. Valstybės galia yra okupanto rankose, nes jo ži
nioje yra Lietuvoje stovinti sovietų kariuomenė ir įvai
riausios sovietų policijos daliniai. Visi supranta, kad Lie
tuvoje atsirado kvislingų, kurie su okupantais bendra
darbiauja, bet ir patys kvislingai žino, kad Lietuvą valdo 
rusai ir rusų pastatyti žmonės.

Užtenka pasikalbėti su bet kuriuo Lietuvoje 10 dienų 
pabuvusiu turistu, kad patirtum, kas valdo Lietuvą. 
Kvislingai gali būti valstybės įstaigų priešakyje, bet 
svarbesnių sprendimų jie negali daryti. Patys komunis
tai tvirtina, kad svarbiausioji politinė jėga dabartinėje 
Lietuvoje yra komunistų partija. Bet kiekvienam aišku, 
kad partijos pirmasis sekretorius savarankiškai negali 
daryti jokio svarbesnio sprendimo. Antruoju komunistų 
partijos sekretorium yra rusas V. Charazovas, kuris se
ka Sniečkų į kiekvieną svarbesnį pasitarimą. Sniečkus

negali nieko spręsti, nepasitaręs su Charazovu. Sniečkus 
yra tiktai kvislingas, Charazovo įrankis. Lietuvos komu
nistų partijos centro komitete yra ir daugiau iš Rusijos 
atsiųstų komunistų, kurie įsakinėja, ką lietuviai komu
nistai turi daryti ir ko nedaryti. Jeigu kuris lietuvis ko
munistas vis dėlto turi drąsos nepaklausyti atvaryto ruso 
arba suabejoti ruso komunisto įsakymu, tai toks lietuvis 
komunistas tuojau nukeliamas nuo aukštybių, -jam pa
skiriama asmeninė pensija ir įsakoma “atsiminimus ra
šyti”, Lietuvoje jau yra keli rusų įsakymais suabejoju
sieji komunistų partijos veikėjai

Lietuvos komunistų partijos centro komitetas, ga
lingiausias politinis veiksnys dabartinėje Lietuvoje, yra 
ne lietuviškas; partijos centro komiteto sekretorius yra 
ne savarankiškas. Centro sekretorius yra atsiųsto Cha
razovo įrankis. Pirmos rusų okupacijos metu Sniečkus 
turėjo klausyti Dekanozovo, o antros okupacijos metu 
klausė Suslovo, Popovo, o dabar klauso Charazovo.

Reikalas daug sunkesnis su antruoju valstybiniu 
veiksniu — “tarybinės” Lietuvos vyriausybe. Bimba tvir
tina, kad Lietuva turi savo ministerijas, todėl ir “Lietu
vos žmonės patys save ir savo šalį valdo”. Bimba žino, 
kad lietuviai savo ministerijų neturi, nes kabineto prie
šakyje pastatytas ne lietuvis.

Valstybės politiką nustato premjeras. “Tarybinės” 
Lietuvos ministrų kabineto priešakyje pastatytas gudas 
Juozas Maniušis. Taip jis dabar vadinasi, bet anksčiau, 
prieš 1941 metų paskyrimą į “lietuvių batalijoną”, jis va
dinosi Josif Maniuš. Tokiu vardu jis gimė 1910 metais 
caro valdomoje Gudijoje, Mstislavo valsčiuje, Malkovkos 
kaime. Jis buvo pasiturinčio Gudijos ūkininko sūnus, nu-' 
ėjęs tarnauti ne Gudijos ūkininkų, bet sovietų imperia
lizmo reikalams.

Josifas Maniuš jau 16-tus metus eidamas įstojo j ru
sų komunistinio jaunimo kuopą, o vėliau perėjo kelias^ 
komunistų partijos mokyklas. Kurį laiką jis dirbo Lenin
grade, baigė Kuibiševo institutą, įstojo į raudonąją ar
miją ir buvo paskirtas į “lietuvių batalijoną”. Raudona
jai armijai antrą kartą įsiveržus į Lietuvą, Maniusio ba- 
talijonas buvo paskirtas ūkiams ir miškams valyti. Vė
liau Maniušis buvo paskirtas rekvizicijoms vadovauti. 
Jis skaitėsi raudonosios armijos ekonomistas, todėl jam 
ir buvo pavesta išvežti iš Lietuvos galimai daugiau įvai
riausių gėrybių. Kiti suiminėjo žmones,, o Maniušis rek
vizavo išvežtųjų turtus. Maniušis, kaip rusų komunistų 
partijos atstovas, jau 1967 metais buvo rusų aukščiausios 
tarybos deputatas. 1944 metais jis buvo paskirtas vado
vauti turtų išvežimui iš Vilniaus miesto. Netrukus toms 
pačioms pareigoms jis buvo paskirtas ir Kauno miestui. 
1955 metais rusai jį primetė Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetui ir paskyrė centro komiteto sekreto
rium. Maniušis su Charazovu tvarkė ir tebetvarko parti
jos centro komiteto reikalus, o 1967 metais Maniušis bu
vo paskirtas “tarybinės” Lietuvos premjero pareigoms. 
Tas pareigas jis ir šiandien tebeeina.

Lietuvoje ministrų priešakyje stovi ne lietuvis, o 
Bimba tvirtina, kad lietuviai patys .save ir .savo šalį val
do. Bimba meluoja, kaip meluodavo Jonikas.

Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
pabūti Naujienų piknike, rugpiūčio 15 dieną, 

Bučo sode, Willow Springs, IH.

LIETUVIO NAŠLAIČIO
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS
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RUSŲ ŽABANGOS

Buvę taip: Antanas nuėjęs gyvulių pa
žiūrėti ir patikrinti, ar kartais kai kurie 
jų nėra išsilaužę iš ganyklos laike mūšio. 
Antroje Ventos upės pusėje jis pamatęs 
žmogų, kuris mojo rankomis... Nieko 
blogo nemanydamas Antanas nuėjo suži
noti ko jis nori. Kai jis prisiartinęs prie 
kranto, tai pamatęs, kad antroje pusėje 
stovi rusas kareivis su nukreiptu į ji (An
taną) šautuvu. Tas kareivis įsakęs Anta
nui tuojau irtis laiveliu į jo pusę. Kaip 
tik toks laivelis buvo ten, nes vietiniai gy
ventojai vartodavo ji persikėlimui per 
upę. Antanui persiyrus Į antrą upės pusę, 
rusas kareivis pristatęs Antaną Rusų šta
bui Mažeikiuose kaip šnipą. Tik po ilgo 
lardvmo ir iššauktiems liudininkams ma
žeikiečiams patvirtinus, kad Opulskių- 
žemė prieina prie Ventos upės ir todėl ma
no brolis buvo savo laukuose dirbti, o ne 
šnipinėti, rusų karininkai paleido jį iš 
daboklės. Atvedę Antaną į tą pačią vietą, 
kurioje ji buvo suėmę, bet irtis atgal per 
upę tuojau neleido, nes vokiečiai, pamatę 
lietuvi grįžtant iš Mažeikių, galėję palai
kyti jį Rusijos šnipu ir sušaudyti. Broli 
perkėlė per upę, kai jau visur buvo tylu ir 
ramu.

Šį kartą mano brolis Antanas išliko gy
vas ir sveikas. Po šio Įvykio jis dar gyve
no gerai ir pasiturinčiai 30 metų. Jis buvo 
nužudytas 1945 metais, einant Nevarėnų 
valsčiaus viršaičio pareigas.

GRĮŽTU VILNIUN

Pergyventos tos dienos ir nakties baise
nybės ir baimė tiek sukrėtė mano nervus, 
kad aš nutariau greitu laiku apleisti savo 
tėviškę. Mano brolis Antanas irgi norėjo 
vykti kartu, bet negavęs iš manęs paten
kinančio atsakymo, kaip gyvensime Ru
sijoje, paskutinę valandą apsigalvojo ir 
pasiliko namie.

Kai Vokietijos kariuomenė artinosi už
imti Tirkšlius antrą kartą, aš išvykau Į 
Mažeikių stotį, sėdau Į paskutinį iš ten iš
einantį traukinį ir išvažiavau su kitais pa
bėgėliais. Traukinys ėjo per Rygą, po 
poros dienų mes pasiekėme Mintaujos 
miestą kur išvarė visus pabėgėlius iš vago
nų ir pasakė: “Eikite sau, kur norite”.

Kaip mokinys, aš kreipiausi į guberna
torių, kad išduotų man leidimą sugrįžti į 
savo mokyklą Vilniuje. Gubernatoriaus 
pareigūnams aš tvirtinau, kad buvau par
vykęs savo tėviškėn aplankyti sunkiai ser
gančią motiną. Gubernatoriaus raštinė 
patenkino mano prašymą, davė leidimą ir 
bilietą sugrįžti į Vilnių.

Truko apie savaitę laiko, kol aplinki
niais keliais aš atvykau į Vilnių. Gyveni
mas ten buvo kiek pasikeitęs. Daugiau 
žmonių, gyvenančių arti karo lauko, buvo 
atbėgusių į Vilnių ir ieškančių čia prie-
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man neatrodė, kad būtą 
buvę prasminga dėti kortą ant 
Himlerio žinybos, nors kaip ga
linga ji tada kam beatrodė. ši
taip maniau ne vien dėl to, kad 
tai žinybai, tikriau pasakius vo
kiečių saugumo organams, nie
kad nejaučiau simpatijos, bet 
svarbiausia todėl, kad ji netu
rėjo priemonių pašalinti rusus- 
okupantus iš Lietuvos ir kad to, 
konkrečiai pasakius, tebuvo ga
lima tikėtis tik iš vokiečių kari
nių pajėgų, juo labiau, kad čia 
turėjau daug pažinčių iš karo 
attache tarnybos laikų ir buvau 
gerai žinomas atsakingiausiems 
pačios vokiečių karo vadovybės 
asmenims.

Iš vokiečių slaptų dokumentų, 
išvydusių viešumą po karo, yra 
aišku, jog neklydau, kad anuo
met siekiau kontakto su OKW. 
Pasirodo jau sausio mėn., 1940 
m. Hitleris buvo patvarkęs: 
(Mikrofilmos idenksai pagal Na
tional Archives of the United 
States).

—Išskyrus Wehrmachtą, drau
džiu visoms kitoms tarnybinėms 
vietoms kištis be mano įsakmaus 
nurodymo į paruošiamuosius 
darbus karinių operacijų arba 
dėl užėmimo Vokietijai nepri
klausančių kraštų. Kiek įsijun
gimas kitų tarnybinių vietų į 
tokios rūšies darbus bus neiš
vengiamus, aš duosiu per Vy
riausiąją Wehrmachto Vadovy
bę griežtai apibūdintus pavedi
mus ir paprašysiu pranešti man 
pavardes pareigūnų, pritraukia
mų prie tokių darbų.

Dr. Schuettes patarimu tebu
vau. padaręs asmeninio susipaži
nimo vizitus Vyr. Saugumo Va
dybos (Reichssicherheitshaupt- 
amt) svetimšalių skyriaus ano 
meto viršininkui, dr. Schroette-

lyno Polizeipraesidiumo pareigū
nui. Tuo būdu LAF-tas buvo le
galizuotas vokiečių policijos at
žvilgiu, kad ir būdamas konspe- 
ratyvine organizacija.

Suėjimas į kontaktą su OKW 
atnešė LAF-tui aiškiai pozity
vios naudos. Visų pirma tuo, 
kad pats toksai faktas reiškė 
LAF-to pripažinimą iš vokiečių 
pusės, nežiūrint to, kad jis bu
vo laikomas konspiratyvinia or
ganizacija. 'Nuo sakyto pripa
žinimo žymiai palengvėjo ryšių 
su kraštu “per žaliąją sieną” pa
laikymo sąlygos, nes automatiš
kai atkrito dalis rizikų LAF-to 
siunčiamiems slaptiems ryšinin
kams į Lietuvą, būtent — rizi
kų anksčiau parėjusių ir nuo vo-

glaudos. Mokyklose jau ėjo pavasariniai 
egzaminai. Neužilgo jos baigė savo moks
lo metus ir paleido mokinius ir mokytojus 
vasaros atostogoms., Rusijos karinė vado
vybė varinėjo miesto gyventojus apkasų 
kasti; nedarė jokios išimties nė moki 
niams bei mokytojanjs.

Karo laukas artėjo prie Vilniaus.
Nutarta vėl kelti mokyklas, bet dabar 

jau Rusijos gilumom Lietuviai buvo pasi
rinkę Voronežą. Aš gyvenau moksleivių 
bendrabutyje ir, mokytojų padedamas, 
mokiausi per vasarą, kad pasivyčiau sa
vo draugus mokykloje, nes buvau nutrau
kęs mokslą mokslo metams nepasibaigus. 
Viskas buvo tvarkoje, ir aš buvau pasi
rengęs važiuoti Voronežan su kitais moks
leiviais rugpiūčio mėnesi tęsti mokslo 
Saulės Kursuose, kai ta pati karinė vado
vybė visai netikėtai paskelbė jaunų vyrų 
mobilizaciją.

BUVAU PAIMTAS KARIUOMENĖN
Tai buvo 1915 metų liepos mėnesį. Aš 

privalėjau stoti kariuomenėn. Mano drau
gai mane atkalbino. Patarė neiti Į mobili
zacijos punktą. Jie patarė man sumažinti 
metus, pakeisti savo vard, pavardę ir iš
važiuoti kitur. Mano draugai buvo netur
tingi, kaip ir aš, todėl jie negalėjo suteik
ti 1 tošri materialinės,’ ttąr^mns.’ Kiekvienam 
aišku, kad su tuščia kišene netoli tenu- 
kcliausi. Aš rizikavau ir pakliuvau. Nežiū
rint mano pavojingos širdies ligos ir ben
drai menkos sveikatos, gydytojai pripaži
no mane tinkamu kariuomenės tarnybai.

natinį jungą nuo lietuvių tau
tos pečių, bet ir atkurti Lietu
ve® valstybinį suverenumą. To 
nuo 0KW ne tik neslėpiau, bet 
kiekviena proga tai sąmoningai 
primindavau jo atstovui, pulk, 
itn. Graebei, kad vėliau nekiltųkiečių pasienio apsaugos orga- ... *» • ••

nų ginkluoto budrumo. Antra kokių nesusipratimų. ip JI 
— ir tai buvo ypač svarbus rei
kalas — pasidarė LAF-tui įma
noma turėti Rytprūsiuose lietu
vių pasieny net 4 nuolatiniai vei
kusius postus, būtent — Klai
pėdoje, Tilžėje, Eitkūnuose ir 
Suvalkų trikampy. Jie buvo su
sidarę štai kokiu būdu:

Eilei mūsų karininkų, kurie 
buvo pabėgę į Rytprūsius, besi- 
gelbėdami nuo sovietinio-komu- 
nistinio teroro, buvo pavykę su
sirasti sau lietuvių arba rusų 
kalbos vertėju, ar kokio kito 
darbo vokiečių kariuomenės pa
sienio dalių štabuose bei kari
nėse įstaigose. Kai kurie jų bu
vo prasiskverbę net į talkinin
kus karinių žinių rinkimo sri
tyje, patys suvaikščiodami ne 
kartą per “žaliąją sieną” ir nu- 
tiesdami savo slaptas ryšininkų 
grandinėles, siekusias giliai į 
Lietuvos teritoriją, į Vilnių ir 
Kauną. Kai tik patyrė, jog suė
jau į kontaktą su 0KW, jie, pa
eiliui vienas kito, buvo atvy
kę į Berlyną painformuoti ma
ne, kaip LAF vadą, apie savo ga
limybes ir patys pasisiūlė LAF 
vadovybei visaip, kaip tik ga
lėjo, pagelbėti ryšių palaikymui 
su pogrindžio veikėjais Tėvynė
je. Taip tat palygint lengvai ir 
■paprastai išsisprendė vieną sun
kiausių, dažniausiai labai rizi
kingų ir ne visados sėkmingų, 
konspiratyvinės veiklos proble
mų, kokia yra ryšių palaikymas 
iš užsienio su svetimos jėgos 
okupuotu kraštu ir iš šio pasta
rojo su politinio vadovavimo or
ganu užsieny.

Dr. T. Dirmeikis, tada pats 
dalyvavęs LAF veikloje, liudija 
apie sakytų ryšių funkcionavimą 
šitaip:

— Škirpai pradėjus varyti pla
tesnį darbą, susidarė pastoves
nis ryšių su Lietuva tinklas. Iš 
Bėrlyno ėjo Lietuvon žinios, ska
tinančios nenusiminti, budėti ir 
laukti. Ėjo taip pat instrukci
jos, nurodančios kaip ir ką veik
ti, belaukiant lemtingos dienos. 
Iš Lietuvos gi savo ruožtu bu
vo atnešamos reguliariai žinios 
Berlynan, kad būtų galima ge
riau susivokti, ką sovietai pla
nuoja, ir geriau susiorientuoti, 
kaip sėkmingiau išvystyti lietu
vių pasipriešinimą. Viena kita 
brošiūra, atsišaukimai bei kito
kie nurodymai galėjo tokiu bū
du pasiekti kraštą ir tarnauti 
vilties ir ryžtingumo palaiky
mui”. (Lietuva Tironų Pančiuo
se, 1947, psl. 293—299).

Visu tuo buvo siekiama ne 
vien nublokšti sovietinį komu-

ANGELO SARGO PRANAŠYSTĖ

Apmaudo api mtas ir neapsakomai di
delio smūgio prislėgtas, aš buvau stumia
mas desperacijon, nes niekaip nebegalė
jau suvokti tolimesnio savo gyvenimo. 
Tačiau jaučiau įtikinantį padrąsinimą ma
no Angelo Sargo, kuris lyg sakyte sakė: 
“Brolau, nenusimink, nusiramink. Voro
nežą pamatysi, kad ir ne tuojau; jį aplan
kysi, nors ten ir negyvensi. Jis išgelbės 
tave iš šios pražūties.”

Mano tvirtas, gilus, neabejotinas ir ne
pamainomas tikėjimas Angelo Sargo pra
našyste ne tik sulaikė mane nuo pragaiš
tingų darbų (desperacijos), bet suteikė 
man daugiau vilties, drąsos ir ištvermės 
kovoti iki pilno išsilaisvinimo. Dievo Ap- 
veizda lydėjo mane visą laiką.

NUOTYKIAI RUSIJOS ARMIJOJE ^

Tokiu būdu, vietoje Voronežo, aš at
sidūriau Lietuvių Leibgvardijos pulke, 
stovinčiame Carskoje Selo, netoli Petro
grado. Pulkas buvo apmokytas per" 3 
mėnesius. Po to visus kareivius pasiuntė 
pas gydytoją patikrinti sveikatos. Gydy
tojas, kuris apžiūrėjo mane, įrašė knygon: 
“Zdorov, no v stroj negoditsia” (sveikas, 
bet rikiuotėn netinka). Su tokia gydytojo 
rekomendacija aš buvou tikras, kad bū
siu paskirtas i raštinę arba bent į virtuvę 
bulvių skusti. Bet aš labai nustebau, kai 
buvau paskirtas į karo lauką. Tai jau ant
ras kartas, kai aš pralaimėjau, tikėdamas 
surasti teisybę! Mat, aš tik retkarčiais te-
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įspėjaų iš principo, manydamas, 
jog niekas negali uždėti jokių 
varžtų lietuvių tautai dėl to, ko 
ji gali ir ko negali siekti. Iš ki
tos pusės, kadangi iš anksto su
sitarti sakytuoju klausimu su 
vok. užs. reik, m-ja nebuvo kaip 
— dėl Reicho tariamų “draugiš
kų” santykių su Sovietija — tai 
LAF vadovybė buvo davusi pre
liminari ų nurodymų pogrindžio 
veiklos centrams Vilniuje ir 
Kaune, kad — nesusilaukus ži
nios iš Berlyno apie jokį susita
rimą su vok užs. reik, m-ja — 
paskelbtų Lietuvos vyriausybės 
susidarymą ir be jo, kai tik ko
voje su sovietiškuoju okupantu 
vyriausybės paskelbimas pasida
rytų praktiškai įmanomas.

Tarptautinės teisės požiūriu 
šios mano instrukcijos legalu
mas buvo nediskutuotinas, nes 
ją daviau kaip pilnateisis Lietu 
vos pasiuntinys ir įgal. minis- 
teris; be to, ją daviau sakytiems 
pogrindžio veiklos vadovavimo 
centrams dar prieš rusų-vokie
čių karo veiksmų pradžią, ir kad 
pats kalbamos Laikinosios Vy
riausybės paskelbimas turėjo bū
ti įvykdytas — ir faktiškai įvy
ko — ne Vokietijos Reicho ka
rinių pajėgų užnugary, bet pa
čiame krašte dar po sovietų oku
paciją, taigi užnugary bendro 
abiem pusėm priešo, sudėjus lie
tuvių tautai gausias aukas nely
gioje kovoje su panašesnėmis 
sovietinio priešo jėgomis Lietu
voje.

(Bus daugiau)

Atsargiai su 
snowmobiiiais

.Ontario turizmo ir mformaci- 
jos departamentas skelbia, kad | 
važinėjant “sniego automobi- | 
liais” (snowmobiles) trafiko ne- | 
laimių pasitaiko 5 kartus dau- | 
giau kaip automobiliais, o už- j 
mušimų nęt 6 kartus daugiau. | 
Vien Ontario provincijoje 1969- 
70 metų žiemą būta 2,727 snow | 
mobilių nelaimių, kuriose už
mušta 31 žmogus.

VYRAS APGAVO ŽMONĄ
Gyveno žmogus, kurs buvo 

vedęs žmoną tikrą kirmgriaužą! C 
Jis vis jam sakydavo:

— Laukiu — nesulaukiu, ka
da tu numirsi, kad galėčiau ant | 
tavo kapo vaikščioti!

Pagaliau žmogus mirė. Atida
rius jo testamentą buvo par ašy- g 
ta: “Palaidoti mane jūroje”.

siskųsdavau savo ligomis, o buvo tokių 
kareivių, kurie lankė gydytoją beveik kas 
antrą dieną, nors buvo stipresni ir svei
kesni už mane. Dabar tie “ligoniai” buvo 
pasiųsti į gydytojų Jtomisiją Petrograde 
galutinam jų sveikatos ištyrimui. Kai aš 
mėginau atkreipti mano viršilų dėmesį į 
gydytojo pažymėjimą, jie atskirto man 
pakeltu balsu: “Jeigu mes paliuosuosime 
tokius kaip tu, tai ką besiusime į karo 
lauką!” Ir garsiai, ironiškai nusikvatojo. 
Toks jų begėdiškas juokas, degte uždegė 
mane. Pamaniau sau, jūs esate laipsniais 
vyresni už mane, bet jūsų makaulės yra 
visai tuščios: nešiojate jas vien dėl to,kad 
lapų nepribirtų. Aš taip buvau įpykęs ir 
įsižeidęs, kad man rodėsi, jog bet kurį 
tvirtuolį būčiau sumalęs į miltus, jeigu 
toks būtų užkabinęs mane. Bet kąrsčiui at
slūgus, pradėjau rimčiau galvoti, svarsty
ti kaip iš šios nelemtos ir keblios padėties 
išsisukti. Nutariau ieškoti teisybės savo
tišku būdu: pradėjau planuoti pabėgimą 
iš kariuomenės, nes nenorėjau būti pa
stumdėliu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j i e n a s”

Jos visad rašo
, TEISYBĘ



Mi. AMNA BAUUHAS
AKIŲ. Ausy. NOMM

I St GERKL1S LKrOS
.'tJlAKINIUS

2«5a W. 63 rd STRfcET 
rkw»pw.i t-3225 

stolid. UUL: WAlbrook 5-5074
Kfcftdifca. nuo 10 iki 12 v si. ryto, 

-šuo 7 iki 9 v&L. vak. Tree, uidaryta.

Stax. T.l. 239-4663

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOG1NS CHIRURGIJA 
644$ So, Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building), TeL LU S-64-U 
Priima ligonius pagal susi Tarimu 

Jei neatsiliepia, s Kam hi nri 374-8012

feUf.: PRoi^ct 84717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTQJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniai p ir penktadipniRiu 
Trečiai, ir sekmai, ofisas uždarytas.

Raz.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
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PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAI 

^2047 W. 67th PL WAlbrook 5-BO63

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumy, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek FRontier 6-1882 

—■ /

DiL HlkK BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Otises: HEmiock 4-5849 

Rnid4 388-2233 
OFISO VALANDOS:

pirmadieniais ir ketvirtai. 1—1 vaL, 
antrai., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai, tiktai susitarus.

Rex. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave, WA 5-2670

Valandos pagal stisi tarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Mi 3-0001.

SOPHIE BARČUS^
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

TeL: HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO. ILL. 60629

Dr. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
" Tree, ir šeštai, uždaryta.

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. teistu GArden 3*7278 ,

. Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 ,

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai, ir penktai, nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai, ir, ketvirtai, 
nuo S iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

K AT.R A LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vii pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—1 vaL vak. 

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

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką . nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENA) 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — ^Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjuL

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos Sce-_ 
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

’ NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

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

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

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

uždaryta.
Rez. teta WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Teta 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.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmiock 4-2123 
Rezid. telet.. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ea landas skambinti telef. HE 4-2123.

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR H.4NDS

Erery tree, erety ibrah, 
•ad a& oar wikllxfe depend ew

iore* Era. So pLcue 
StDciasfi ABCr 

hold HMttchei till coid- Be 
to dfovn •& ottDp&ra.

Mk the nbes, tnd dre*> 
Hx-m Crash. •& 

mirei desd oiM.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

■J Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

’ (Arch Supports) ir L t
Vai» 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St, Chicego, III. 60629 

ToWta pRospect 6-5084

PVwmJ Ooiy ye*; CM 
ptCTeoC .Sorest hces

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

NAUJIENŲ VAKARONE.
1971 m. liepos 24 d. prie Mi- 

chigano ežero, Union Pier, 
įvyko Naujienų vakaronė. Va
karas prasidėjo 6 vai. vakaro 
ir pasibaigė gerokai po vidur
nakčio. Vakaras buvo sureng
tas Community Center salėje.

Į vakaronę atsilankė dau-l 
gi ausi a čikagiškių ir detroitie- 
čių, kurie šiuo metu atosto
gauja Michigano ežero pakran 
tėse ,o taip pat ir Union Pier 
vasarvietės gyventojai. •

Oras pasitaikė puikus, todėl 
ši rengta išvyka buvo visiems 
maloni. Bufetas turėjo karštų 
valgių ir įvairių gėrimų. Išal
kę galėjo pavalgyti, o ištroškę 
—atsigaivinti.

G. Joniko orkestrui grie
žiant, vakaronės dalyviai tu
rėjo progos pašokti, pasikal
bėti ir linksmai praleisti lai
ką.

Mieliems naujieniečiams pa
dedant, vakaronė pavyko pui
kiai.

Prie rengiamos Naujienų va
karonės pasisekimo daug pasi
darbavo ir talkininkavo: Pet
ras Lengvinas, Mikalina Baro
nienė, Stasys Dagys, Ksave
ras Kaunas, Jurgis Bakšas ir 
Jonas Kasiulaitis.

Baltic kepyklos savininkas 
Juozas Ankus padovanojo sa
vo gamintų produktų. Floren
ce Kąstienė veltui iškepė ku- 
gelį.

Visiems talkininkavusiems 
ir aukojusiems reiškia pagar 
bą ir nuoširdžią padėką.

Komisija yakaronei Ruošti

TRUMPAI

— Vytautas Kasniūnas, Jr^ 
kuris yra vedėjas Kasniūnas 
and Assoc, draudimo agentū-

PETRAS SLMONĖLIS
tvarkys ir prižiūrės automobi
lių trafiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs šie Ameri
kos Legiono nariai:

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis
Joe Malina, Jr.
Al Kilkus.

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugpiūčio 15 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

Kun. Sugintas tesėjo 
kiek galėjo

Neilstantis lietuviškųjų švie
timo žiburių laisvoje Europo
je — Vasario šešioliktos, Sa
leziečių ir Punsko gimnazijų 
per daug metų aukų rinkėjas 
kun. Benediktas Sugintas savo 
š. m. rugpiūčio 9 d. laiške 
Naujienų Redakcijai prašo 
paskelbti sekantį jo . .

Nepaprastą pranešimą:

Dėl susidėjusių nepalankių 
aplinkybių tenka man nutrau
kti savo šalpos darbą, nes jau 
trečias mėnuo Užsienio Gim
nazijų Rėmėjai be pažiūros 
skirtumo atsisako raštiškai 
beremti.

Neatsako visai į mano pa
kartotinus kvietimus, todėl aš 
jau uždėjau, atsiėmęs iš Pakel 
Banko paskutinius $200.00:

už birželio mėn. Vas. 16 
gimnazijai ________   $15;

už liepos mėn. ______  $700;
už rugpiūčio mčn......  $700;
Salaziečiams už rgp. $117;
Punsko gimn. už liepos $11;

” už rugp. mėn. $20;

Iš viso ..... ................. $1,563.00
Pasilikau, anot priežodžio, 

plikas kaip tilvikas ...

Užsienio gimnazijoms nuo 
1952 metų IX 1 d. iki š. m. IX 
1 d. per 22 metus susirinko 
$213,095.

Galutina apyskaita

Vasario 16 gimnazijai $158,740
Salaziečių gimn........... $46,173
Punsko gimn.................. $3,110
Vargo Mokykloms Vo

kietijoje ................... $1,560
Mons. Vincui Mincevi

čiui ...’...............  $1,572
Lietuvių Fondas per 2

metus    ......   $2,000

Viso ________ ____  $213,095

PIRMASIS BARNIS
Jaunavedžių pora pirmą kar

tą susibarė. Ji verkdama sako: 
Aš turiu nuo tavęs skirtis ir grįž
ti prie motinos!

Jis ramiai išima $20 jr padub
damas "jai sako: “Kelionės išlai
doms.

Ji Nenoriai pinigą imdama: 
“Tai per mažai. Iš ko aš grįžimą 
apmokėsiu?.

NAUJIENŲ PIKNIKO 
TALKININKAI

Šį sekmadieni, rugpiūčio 15 
dieną, Bučo Sode vykstančiame 
Naujienų piknike dirba šie tal
kininkai: y?*

1. Juozas Skeivys
2. Emma Pętrailienė
3. Vincas Maukus
4. K. Rožanskas
5. Ksaveras Kaunas
6l Julius Klimas
7. Uršulė Dambrauskienė
8. Josephine Kriščiūnienė
9. Agnes Sebe

10. Pranas Aglinskas
11. Eleonora jLukienė
12. Frances jhumbis.
Visus prašome sutartu laiku 

būti darbo vietoje.
Komisija Piknikui Ruošti

SLA 63-čios kp. nariams 
šeštadienį, šių metų rugpiū

čio 14 d., 2 vai. po pietų, Rose- 
lando Visų šventų Parapijas 
salėje įvyks SLA 63-čios kuo
pos narių susirinkimas. Kuopos 
narius kviečiame šiame susi
rinkime dalyvauti ir atsinešti 
nario knygutes. Turėsite pro
gos patikrinti ir gauti kreditą 
už įmokėtas duokles.

Šiame susirinkime dalyvaus 
SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis ir pakalbės Susivieniji
mo reikalais. Kviečiame visus 
narius ir SLA vedamam dar
bui pritariančius lietuvius šia
me susirinkime dalyvauti, šio 
susirinkimo ir SLA reikalais 
galite telefonuoti RE 7-7868.

(Pr.)

Os, išlaikęs egzaminus pra
plėtė savo įstaigą nauju sky
riumi: nuosavybių ir žemės 
pardavimo (Real estate), šiuo 
metu jis parduoda labai gero
mis išsimokė j imo sąlygomis 
žemės sklypus Hot Springs, 
Arkansas, kur yra gydomieji 
vandens šaltiniai ir gyvena ga
na daug lietuvių. Vytas Kas
niūnas, Jr., kuris su žmona 
Julija aktyviai veikia jaunųjų 
akademikų ir bendrinėse or
ganizacijose, tolimesnėms stu
dijoms yra pasirinkęs teisę.

— Chicagos State Kolegija, 
6800 So. Stewart Ave., yra per
organizuota į universitetą su 
24 mokomaisiais dalykais ir 
su virš 250 mokomojo perso
nalo nariais, šią mokslo insti
tuciją yra baigę daug lietuvių. 
Kolegija buvo garsi pedago
giniais mokslais.

—■ Chicagos parkų distrik- 
tas praneša, kad parkų basei
nuose yra rengiama vandens 
sporto rungtynės ir žaidimai. 
Jie įvyks: Davis parke, 44-ta 
ir Marshfield, rugpiūčio 13 d. 
2 vai.; Cornell, 50-ta ir Wood, 
rugpiūčio 17-19 d., 8 vai. vak.; 
Gage, 55-ta ir Western, rug
piūčio 23 d., 3 vai. ir McKin
ley parke, 2210 W. Pershing 
Rd., rugpiūčio 26-27 d., 7:30 
vai. vakaro.

— Illinois valstijos sekreto
rius John W. Lewis praneša, 
kad norintieji gauti 1972 me
tams dabar turimus automobi
lių leidinių numerius, turi už
pildyti pareiškimų blankus ir 
juos atsiųsti iki rugsėjo 30 d. 
kartu su reikiamais mokes
čiais.

— Argentinos Lietuvių d-ja 
Nemunas suruošė Berisso mie
ste pensininkams tradicinius 
pietus. Jiems patarnavo lietu
viai studentai. Atsilankė Ar
gentinos lietuvių visuomenės 
veikėjai, šią tradiciją argenti- 
niečiai palaiko jau 10 metų.

— Dail. Aleksandra Vitkau
skaitė - Merker, Teaneck, N Y, 
nioko mend dalykus ’vietos 
aukštesnėje mokykloje. Šie
met ji dalyvavo penkiose gru
pinėse amerikiečių dailininkų 
parodose.

— Mokyt. Stasė ir Ričardas 
Petersonai atostogas praleido 
Toronte, Kanadoje, lankyda
mi savo gimines, ir Union 
Pier, Mich, lietuvių vasarvie
tėse.

— J. M. Tumavičienė, So. 
Boston, Mass., SLA organiza-| 
cijos veikėja, buvo susirgusi ir 
ilgesnį laiką gydėsi ligoninė
je. Lietuviškos knygos ir gau
sūs lankytojai bei draugų laiš
kučiai sutrumpino ilgas ligo
ninės dienas. Ypatingai jai pa
tiko kun. M. Valadkos knyga 
“Už laisvą Lietuvą”. Ta kny
ga yra gaunama Naujienose, 
kainuoja 5 dol.

I -----------------------------------------
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Lietuvos Kariuomenės Majoras, Teisininkas

ADOLFAS ŽYGAS
Gyv. 4743 So. California Avenue

Po sunkios ligos mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 10 dieną, 10:00 vai. 
ryto, sulaukęs 71 metų amžiaus. Buvo kilęs is Lietuvos, Vilniaus 
krašto, Švenčionių apskr., Kretonių kaimo.

Nuliūdę liko: Okupuotoj Lietuvoj — sūnus Adolfas, sesuo Mari
ja Urbonavičienė su šeimomis; Amerikoj liko — posūnis Vytautas 
Bajoras, brolienė Apolonija, jos vaikai su šeimomis — Laima Vai
čiūnienė, Gražina Sakevičienė, Danutė ir Vytautas, taip pat daug gi
minių ir pažįstamų.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungai, Atsargos karininkų "Ramovei”, Mokytojų Sąjungai ir daug ki
tų organizacijų.

Ketvirtadienj 5 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California Ave.

šeštadienį, rugpiūčio 14 dieną 8:15 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų, 
kurios įvyks 9 vai. ryto, bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėse. , P v

Visi a. a. Adolfo Žygo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Liūdinti šeima.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

TE TUOS BIZNIERIUS.

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
grąžint įsi ng gėlės ir vainikai antk^ 

pįų papuošimui ir

ROY JL PETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Harlem Avo. — 586-122

3
i

KURIE GARSINASI
“NAUJIENOSE”

GtDĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA I 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 | 
Mr-- ---______ ___  -■  - -

į-

Į
A

I 
tEUDEIK.IS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID į
4605-07 So. HERAIITAGE AVENUE I g I

TeL: YArds 7-1741 -1742
■ -a -- v-- ■ S

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

- t, ■ I
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I 

■ 
————JKsaatibBWir I'-ffliBiww II II JMI. ■'■will I ir minima HIM ■■

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
■Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME Į
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

UU 1 ——1^
BUTKUS - VASAITIS į

1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139 Į

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 I

South Holland, Illinois
n ĮFT ri, nni'fflt _ . . J. L M _L .Į ffl. _jLA.1-11n._jf. ^\_i'<rĮĮi|IĮ|iJ.WMWlū6'n| 'r |T~' H
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Naudojo vaikus namų 
plėšimui

Policija Bridgeview ir Jus
tice priemiesčiuose išaiškino 
plėšikų gaują, kuri savo nusi-

Išleido į laidotuves
Kriminalistų jjindikato vadas 

kaitimams naudodavo vaikus, Sam Battaglia, laikomas Ma
net ,10 metų. Vaikai eidavo po rion, III. kalėjime, kur jis at- 
gatves pardavinėdami Ižurna- Į lieka 15 metų bausmę, buvo 
lūs ar saldainius ir belsdavosi I išleistas vienai dienai iš kalč- 
į namų duris. Jei kurie namai jimo dalyvauti savo sūnaus ir 
neatsakydavo, vaikai įlysdavo žmonos laidotuvėse, šeštadie- 
.vidun ir pavogdavo daiktus,Įnį mirė staiga jo 29 metų sū
kuriuos gaujos vadai įsakyda-[nūs, o pirmadieni širdies smū- 
yo pavogti. Kartais vaikai bu- gį gavo ir jo žmona, 
vo naudojami žvalgybai: ap

žiūrėti langus, duris ir kam
barių išdėstymą.

Policija jau suėmė 40 ir 32 
jnetų vyrus, vadovavusius 
gaujai.

Negrų gaujų fronte
-t

* Dviejų gaujų susišaudyme 
State ir 57 gatvėse buvo per
šauta 16 metų mergaitė, nety
čia pasimaišiusi gaujų fronte. 
Policija patyrė, kad grupė 
jaunų negrų, kurie nenorėjo 
įstoti į Black Stone gaujų, 
susišaudė su naujus narius re
krutuojančiais gaujos nariais.

Pritrūko vandens
Hinsdale miesto valdyba 

(įsakė gyventojams nelaistyti 
daržų, neleisti vandens, “kol 
atšals” ir nesimaudyti vonio-

*
Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metu 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais SI0.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. 7.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį > *

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
L vardu ir pasiųsti:

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

HOME
LOANS

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

SIUNTTNLU Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA • 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.- ---- ---------———— ------ ----------<

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 6062*. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

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 

r _
--------- ------------- . I -Mil II------------------ ------------II I B

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

se. bet tik “šaueriuose”, nes 
vandens lygis miesto rezervu
aruose labai nukrito. Sekma
dieni gyventojai sunaudojo KM) 
tūkstančių galonų vandens 
daugiau, negu jo buvo galima 
pripompuoti.

Biblioteka veiks ir 
sekmadieniais

Čikagos centrinė biblioteka 
nuo sausio 1 d. bus atidaryta 
ir sekmadieniais nuo' 1 iki 5 v. 
po pietų. Tas padidins biblio
tekos išlaidas 150,000 dol. per 
melus, tačiau duos progų stu
dentams ir kitiems skaityto
jams pasinaudoti knygomis.

Bibliotekos tarnautojai, ypač 
moterys, nepritaria šitam sek
madienio darbui, nes sekma
dienį mažiau eina autobusų ir 
sunkiau būsią pasiekti darbo
vietę, prie Michigan ir Wash
ington gatvių.

Nori nugriauti istorinį 
narna €

Federalinės vyriausybės is
torijos išlaikymo taryba susi
domėjo senu Čikagos pastatu 

Old Stock Ex-

Gubernatorius pasirašys 
naujų šalpos įstatymą
Illinois gubernatorius Ogil- — 13 aukštu

vie žada pasirašyti naują Illi- change, 30 N. La Salle gatvėje, 
nois šalpos įstatymą, nors ja- Namas statytas prieš 77 me
me yra reikalavimas, kad šal- tus garsių architektų Adler ir 
pos prašantieji turi išgyventi 
Illinois valstijoje bent metus 
laiko, prieš šalpą
New Yorko teismas panaikino Ju, jo dabartiniai savininkai— 
panašų New Yorko įstatymą, devyni pirkliai — nori jį nu- 
Ilhnois įstatomas buvo sura• griauti ir pastatyti jo vietoje 
sytas pagal New Yorko pavyz- 43 aukštų dangoraižį.
dį.

Nors gubernatorius ir pasi
rašytų tą įstatymą, teismai jį 
tuoj pat sustabdytų. New Yor-' 
ko valdžia sakosi eisianti iki 
pat Aukščiausio Teismo, šel
piamųjų nepaprastas augimas 
veda valstijas ir jų gyvento
jus į bankrotą.

Sullivan.
Jei pastatas nebus pripažin- 

gaudami. tas tautiniu istoriniu pamink-

Trūksta vandens
Čikagos vakariniai priemie

sčiai turi vis daugiau sunku
mų. su geriamu vandeniu. Gy
ventojų skaičius priemiesčiuo
se didėja ir kasmet tenka grę
žti vis gilesnius šulinius van- 

’ deniui pompuoti.
Wheatono miestelyje svars

toma pakelti kainą už vande
nį, kuris dabar kainuoja 3 dol. 
per mėnesį. Siūloma kainą 
padvigubinti, kad žmonės 
taupiau jį naudotų. Vandens 
trūksta Elmhurste, Villa Par
ke ir Lombard. Kai kur pla
nuojama tiesti ilgas vamzdžių 
linijas į Michigan ežerą, ku
riuo vanduo tada tekėtu ir i 
priemiesčius.

Nyksta eulogų profesija
Patricia Krizmis aprašo vie

ną iš paskutiniųjų kalbėtojų, 
.kurių profesija buvo sakyti 
prie duobės prakalbas (eulo- 
gijas) mirusius laidojant. 'Tai 
čekas Frank Kostka, 61, iš Ci
cero, III., kuris eulogijomis 
verčiasi nuo 1948 metų, pasa
kydamas tokių prakalbų apie 
500 per vienus metus, dažnai 
po penkias per vieną dieną. 
Jis patarnaująs 55 laidojimų 
koplyčioms, imdamas po $20 
už eulogiją.

Miss Kriznis rašo, kad Kost
ka patarnaująs įvairioms et- 

fninėms grupėms, jų tarpe lie- 
. tuviams, vokiečiams, lenkams 
;ir italams, bet daugiausiai 
j čekams. Seniau tokių kalbėto
jų apsčiai būta.

Nors jau tapusi senele, filmų artistė Elizabeth Taylor neatsilieka 
nuo paskutinės mados. Kairėje ji matoma pasipuošusi "Hotpants", 
o dešinėje — mini sijonu, vadinamu "Muu-Muu". Taylor turi 39 

metus. Ji Londone aplankė savo neseniai gimusią anūkę.

, Panelė IRENE PROTAS

ši sekmadienį, rugpiūčio 15 dieną, dai
nuos Naujienų piknike. Iš ritmo iš- 
simušusi jos širdis kurį laiką buvo Už
draudusi panelei dainuoti, bet pasku
tiniu metu ji tiek sustiprėjo, kad nu
tarė piknikautojams padainuoti ke
lias lietuviškų dainų pynes. Dabar 
panelė Protaitė dirba Lawn Manor Sa
vings and Loan Association raštinėje.

— Sol. Stasys Citvaras, pra
dėjęs su savo 
m vii u kelione 
New Yorko į 
piūčio viduryje 
ton, Texas.

žmona ■ 15,000 
dviračiais iš 

Braziliją, rug- 
pasiekė Hous-

klubas— Konservatorių 
Clevelande rugpiūčio 
ruošia šerifo Ralph Kreiger 
paskaitą. Klubo pirm, yra dr. 
Ramanauskas.

— Jurgis Janavičius, gyv. 
Australijoje, išleido anglų kal
ba savo poezijos rinkinį “Jou
rney to the Moon”. Jo eilėraš- 

yra spausdinami Austra- 
periodinėje spaudoje.

čiai
Ii jos

Dai. Jones Paberžis, gi- 
ir augęs Šveicarijoje, Zu- 

ericho mieste surengė 
kūrinių parodą.

mes L.

savo

kuri
rug- 
Lat-

— Baltijos Festivaliu, 
rengia UBA-RĄTUNas 
piūčio 21 d. New Jersey 
vių Bendruomenės sodyboje,
Freehold, N. J.r susidomėji
mas tarp pa baltiečių-yra labai 
didelis. Jau yra žinoma, kad 
organizuotos grupės autobu
sais atvyksta iš Bostono, Cle- 
velando ir iš Balfimorės. .

mėnesiui atostogų.

— Kęstutis. K. Miklas, UBA- 
BATUNo prezidentas, rugpiū- 
čio 7 d: su šeima automobiliu 
išvyko Į Kanados kalnus va
karuose
Kelionės melu, pakeliui ir grį
žtant, aplankys visas didžią
sias lietuvių kolonijas vakari
nėse JAV valstijose. Ta proga 
taipgi susitiks su baltiečių vi
suomenės vadovais ir tarsus

. . . -1 * ” U
HELP WANTED — MALE 

D«rblninkv Reikia

SECURITY

to age 55.
Must speak polish.
Excellent benefits.
APPLY IN PERSON —

FIRST
FEDERAL SAVINGS

47th Street Branch
• 1751 West 47th Street

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

RECEPTION
Our Modeling School Director needs 
an attractive bright secretary who will 
assist him. PUBLIC CONTACT posi
tion. Steno preferred. Salary to S600.

FR 2-2459, ext. 2386

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

YOU PICK BLUEBERRIES 
Easrhon Ford — LaPorte, Indiana. 
Indiana Toll road to LaPorte exit, 
then 3 miles south of LaPorte on 
No. 35 to road 300 south turn east 
to 150.

dėl BATUNo ateities veiklos 
Jungtinėse Tautose.

— Montrealio latvių tinkli
nio rinktinė rugpiūčio 21 spe
cialiai atvyksta iš Kanados da
lyvauti tinklinio 
BATUNo Baltijos 
metu.

varžybose
Festivalio

gimnasčių— Estų moterų 
grupė iš Lakewood, N. J., pla
čiai pagarsėjusi savo lanks
čiais stilingais pasirodymais 
ne tik tarp baltiečių, bet ir 
tarp amerikiečių plačios vi
suomenės, įskaitant ir Kana
dą, atliks programos dalį BA
TUNo Baltijos Festivaly rug
piūčio 21, Freehold, N. J.

— Dace Karklins, latviu so
listė, gyvenanti Hamiltone, 
Kanadoje, dalyvaus latvių pro 
gramos daly BATUNo rengia
mame Baltijos Festivaly rug
piūčio 21 d. “Priedainėj”, 
Freehold, New Jersey. Jai 
akompanuos Mara Ezerkalns 
irgi iš Hamiltono.

— Chicagos 
įvairių organizacijų 
pasitarimas apylinkę 
čiais klausimais J. 
čiaus iniciatyva buvo 
tas liepos 30 d. advokato Char 
les P. Kai įstaigoje. Pasitarime 
■lietuviams atstovavo market- 
parkiečiai, LB apylinkės pirm. 
Jonas Jasaitis, Namų savinin
kų dr-jos pirm. Juozas Bace
vičius, Stasys Patlaba ir advo
katas Charles P. Kai. Pasita
rimo tikslą nušvietė Ch. P. 
Kai. Pasitarimą pravedė Juo
zas Bacevičius.

pietvakarių 
atstovų 
liečian- 
Bacevi- 

sukvies-

Kazys Ališauskas praneša, 
kad knygos “Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės” I Tomo iš
leidimas susitrukdė dėl spaustu
vės apsikrovimo darbais.

Šiuo laiku knyga ‘baigiama 
spausdinti ir išeis už 2—3 mė
nesių. (Pr).

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4Q6J Am^m, 
Chicago, III. 60632. TaL YA 7-4980

HOME INSURANCE
Call: Frank Za polis
3208% W. 95th St.

GA 4-8454

Branganybėt, Laikrodžiai, Dovanot 
visom t progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

READE5TATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMAI2

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: 1

MUTUAL FEDERAL.SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidenuu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
INCOME PROPERTY—BY OWNER 
8 apts., 2—4’s, 6—3’s, selected oak 
woodwork. Gd. income Located — 
45th-Whipple. For appointment 

CALL 847-2352 
After 4 P. M.

LOMBARD - 4 or 5 bdrms, 2 full 
baths and powder rm., den and rec. 
rm. w. wet bar. Must come in to 
appreciate size! Sacrifice.

$38,500.
629-4722 or 627-9188
224 E. SUNSET 

5152 S. NATCHEZ
OPEN 2—5
BY OWNER

3 bedroom brick., 1% ceramic baths, 
cab. kitchen, carpeting, 2 * car brick 

garage, beautiful Landscaped. 
Mid S30s. Tel. 586-0831.

7347 So. FAIRFIELD AVE. Georgian 
tipo mūrinis. Platus“ sklypas, gara
žas, šoninis įvažiavimas. Savininkas.

WESTERN AVE. 3807 N.
2 story brick. 1st floor ofc. plus apt. 
Fully air cond. 2nd floor. 2 apts. 
Gas stm., ht. 2M> car htd. frame gar. 

$39,500.
By owner. 
IN 3-6465

MOUNT PROSPECT 
BY OWNER

9 rooms, 2 story Colonial on tree lined 
street. 4 bedrooms, 2% bath, 2% car 
garage, basement, large storage area.

S44.500.
1 So. GEORGE ST. 

PHONE 253-5318

MOTERŲ KIRPYKLA ir 4 kambariu 
butas prie 55-tos ir Kedzie.

5 APARTMENTU mūras prie 51-mos 
ir Sacramento.

MODERNUS 12 apartmenty mūras 
63-čios ir Pulaski apylinkėje.

VALGYKLA ir 4 kambariu butas 
prie 51-mos ir Richmond

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
430F So. Kedzie, Chicago 

TEL. — 254-5551 '

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAT7R0
Valau kilrmus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6f*h STREET 

T#U REpublIc 2-1941
V__________________ ____ /

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T»ltoml auto motorai, stabdžiai, 

tuno-upt Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-8327

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MIELA TARP SAVŲ
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesi. CentraŪnis alyva šildy
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu $47,900. Artima, patogi vieta.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

2 BUTŲ MŪRAS modemiškai Įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetu virtuvės, garažas. $29.900.

5 KAMBARIU MŪRAS, kabinetų 
virtuvė, gazų šildymas, karpetai. ga
ražas. Arti mūsų ofiso, už $19,000.

SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

6 KAMB. 15 METU MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

Valdis Real Estate
7051 9«. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell,

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 'WEST 43 STREET

CL 4-2390

5 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
nlatus sklyoas. geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — S38.000.

LABAI-GERAS 10 butų mūras. .2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89,000. V'

10 BUTŲ, mūras, alum, langai. ŠIL 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA
12 butų moderniai įrengtą mūrinį na
rna 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

2532 So. 58 CL. Cicero. 
Tel. 863-2231

GLENVIEW — Glen Oak Acres. 3 
bdrm. Redwd. ranch. Lot 94x131. 
Appls. avail. By owner. $41,500.

"Week days 641-5050. eves, call: 
729-0222 — 446-4915

SAVININKAS PARDUODA 
4 BUTŲ NAM4, 

po 5 kambarius, mūrinis gazo šiluma 
ir modemiška virtuvė. 

70-ta ir Washtenaw apylinkėj. 
Skambinkite 
778-7268

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir R am on tai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senut vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus Ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! Ir garantuotai

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447


