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ASTRONAUTAI LAIMINGAI PASIEKĖ 
PADANGIŲ LABORATORIJĄ

Erdvėlaiviui pavyko labai lengvai prisijungti 
prie skraidančios padangių laboratorijos

HOUSTON, Tex. — šeštadienio vakare trys astronautai lai
mingai pasiekė padangėse skraidančią erdvių laboratoriją (Sky- 
]ab) ir pakilusį Apoloną prijungė prie ramiai skriejančios labo
ratorijos.

Kurį laiką Houstone buvo di
delio susirūpinimo, nes prijun
gimo metu buvo nutrauktas ra
dijo kontaktas. Visiems buvo 
smagu, kai už kelių tylos mi
nučių ekspedicijos yadas Alan 
Bean pranešė, kad viskas tvar
koje, erdvėlaivis prijungtas 
prie laboratorijos.

Susirūpinimo kėlp 
nelauktos snaigės

Į erdvę pakilę trys astronau
tai —- Alan L. Bean, jįį Owen 
K. Garriott ir Jack R, Lousma 
— turėjo kelias valandas pa
dangėse manevruoti, kad pa-t 
siektų Skylab. Reikėjo nusta- 
tvti ne tiktai tikslu orbitos aukš
tį, bet prisitaikyti prie to paties 
žingsnio.

Kada viskas buvo nustatyta 
ir Skylab buvo tiktai 60 mylių 
atstume, erdvėlaivyje pradėjo 
signalus duoti kelią rodantis 
radijo pranešėjas. Tie signalai 
astronautus nuvedė prie Sky
lab ir padėjo prijungti. . i ..

Bet prieš prijungimą, pakilu
siame erdvėlaivyje buvij-dider 
lio susirūpinimo. Vienoje erd
vėlaivio pusėje pasirodė snai
gė. Astronautai žinojo, kad 
tokioje aukštumoje jokių snai
gių negali būti, bet visi jas ma
tė. Jie nežinojo, ar kartais ne
pasirodė koks nors nežinomas 
reiškinys, kuris gali pakenkti 
visai padangių ekspedicijai. 
Astronautas Bean tuojau pra
nešė HoustaiL stočiai apie šį nau
ją reiškinį.

— Kartais mums atrodo, kad 
„skrendame nėr sniego debesį.
bet retkarčiais atrodo, kad 
skrendame per lietu, — prane
šė astronautas Bean.

— Nesirūpinkite. — jiems at
sakė Houstono stotis. — Instru
mentai rodo, kad viena valvu? 
kė, kontroliuoianti Apolo pa
sisukimus. kartas nuo karto 
paleidžia heliiaus ir propeleno 
lašelį. Tas lašelis subyra ir su
daro sniego vaizdą... Uždarv- 
kite tą valvukę. — buvo įsaky
mas (

Kai astronautai uždarė var
vančia valvuke. tai dingo snai
gės ir lietus. Vėliau iie laimin
gai prisijungė prie laboratori
jos, kurioje rengiasi praleisti 
58 dienas. Astronautai planuo
ja tyrinėti saulę ir dangaus kū
nus. Jie turi galingus mikros
kopus. kuriais fotografuos sau
lę ir kitų dangaus kūnų jude
sius.

Bet svarbiausia, mokslinin
kai norės nustatyti, kiek laiko 
žmogus galės būti erdvėje.

Kiekvieną kartą kai ameri
kiečiai kyla į padanges, tai pa
daro tikslesnius apskaičiavi
mus. Praeitą šeštadienį viskas 
buvo taip tiksliai apskaičiuota, 
kad astronautai už kelių mi
nučių jau žinojo, kad jie paki
lo reikalingon aukštumon ir 
skrieja iš anksto numatyta ir 
tiksliai apskaičiuota orbita, 
šis tikslus ir nepaprastai grei
tas visų elementų apskaičiavi
mas ir yra pats svarbiausias
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KARO VADOVYBĖ ĮSAKĖ TIESTI 
SPYGLIUOTU VIELŲ TVORAS 
Tęsia pasitarimus koalicinei Kambodijos

SAI(JONAS, Vietnamas. — šeštadienio vakare gerai ginkluoti 
komunistų daliniai paėmė miestelį, esantį 15 mylių atstumoje nuo 
Phompeno, Kambodijos sostinės. Priešas sutraukė tokias dideles 
karo jėgas į Sango sritį, kad ten buvusieji Kambodijos kariai ne
pajėgė pasipriešinti.

MENTOR. — Ohio miestelio 
Mentor teisėjas leidžia (prasi
žengusiems automobilių vairuo
tojams sumokėti baudas krauju. 
Už vieną kraujo “pintą”, duotą 
Raudonajam Kryžiui, teisėjas 
atskaito 30 dol. bauda. >

MASKVA. — Tass paskelbė, 
kad du į Marso planetą skrenda 
erdvėlaiviai atvyks į kelionės 
tikslą vasario mėn. viduryje.

00TAWA. — Kanadoje mirė 
buvęs premjeras tarp 1948 ir 
1957 m. Louįs St. I^urent, 91 
metų amžiaus. Jis daug prisi-Į 
dėjo ištraukiant Kanadą iš Bri-I 
tanijos dominijos statuso.

PALM SPRINGS. — Policija 
tyrinėja, kodėl sudegė naujas 
aktoriaus Bob Hope namas, ku
ris dar nebuvo baigtas ir kaina
vo apie 3 mil. dol. Pastatas tu
rėjo grybo pavidalo stogą, kuris 
vienas kainavęs 654,000 dol. Pa
state buvo 29,00(£ kyadratinių jos kara _ Kovos Tarp graiku ir 

■pėdų grmdųk-pk)t&^>• - *durku kiek ’aprimo,-bet dabar
PARYŽIUS. — Pagarsėjusi jau kelintas metas eina kovos 

prancūzų rašytoja Francoise Sa- tarp-pačiu graiku. Arkiwsku- 
gan pranešė, kad ji nebegalinti pas Makarios nenatenkintas 
rašyti gyvendama Paryžiuje, įvykiais pačioje Graikijoje, iis 
kur daug visokių trukdymų. Ji nenori prijungti Kipro salos 
žada persikelti gyventi į Airiją, Į prfe 'dabartinės Graikijos, 
kur daug ramiau.

WASHINGTONAS. — Prezi-'ninkai nqri salą prijungti du
dentas Nixonas įsakė visoms vy- bar. Įtampa tarp šių grupių to- 
riausybės įstaigoms taupyti ener kia didelė, kad abi pusės 
giją, sumažinti šviesos, šildymo nai griebiasi ginklų, 
ar šaldymo išlaidas. Pentagonas, 
didžiausia pasaulio įstaiga,' jau 
įvedė pakeitimus, kurie suma
žins šviesos sunaudojimą 7%. 
šlavikai ir valytojai dirba įstai
goms baigiant darbą, ne po dar- snroginėti prie gen. Grivas ša
bo valandų, šaldymo, tempera
tūra turės būti tarp 76 ir 78 
laipsnių, o šildymo tarp 70 ir 74 
laipsnių. Ten, kur būdavo dvi į 
elektros lempos, viena išsukta, nepulti 
palikta tik viena.

WAUKEGAN, ILL.

UNITED STATES

Chicago

rinkti zibliui į Ameriką
beriti. Vienas planas numato statytf žibalo vamzdžiu liniją per Aliaską, iki Valdez uosto. Kitas 
— vesti liniją per Kanadą, Mackenzie upės slėniu iki Vidurio Vakaru. Žibalą iš Valdez planuo

jama gabenti tanklaiviais į Seattle apylinkes.

MAIŠTININKAI PAGROBĖ KIPRO
SALOS TEISINGUMO MINISTRĄ

Sproginėja bombos prie gen. Grivas šalininkų 
gyvenamųjų namų ir policijos centrų

NIKOSIJA, Kipro sala. — Kipro saloje vyksta aršios kovos
| tarp Kipro salos nepriklausomybės šalininkų ir graikų, norinčių 
prijungti salą prie Graikijos. Pirmajai grupei vadovauja politi
kuojantis archivyskupas Makarios, o antrajai grupei vadovauja 
graikų generolas Grivas.

Ilgus mėnesius saloje ėjo ko
vos tarp graikų ir turkų. Ma
žai betrūko, kad tos kovos ne- 
išsivvstytų i Graikijos ir Turki-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Tuo tarpu gen. Grivas sali-

daž-

Prižadėjo naleisti, 
bet nepaleidžia

Praeita šeštadieni įvairiose
Kipro salos vietose pradėto

lininku namu. Vvko sprogi
mai Nikosijos. Limasol ir Lar- 
nakos miesteliuose.

Gen. Grivas šalmiukai buvo 
netikėtai. Abi nusės 

buvo susitarusios nevartoti iė- 
Preitą C0S( porą mėnesiu laikęsi sjusi- 

šeštadienio vakarą Park City farimo ‘ " *
ribose susidūrus dviem auto
mobiliams du jaunuoliai buvo 
užmušti ir penki sužeisti. Ke
turi jų buvo mokiniai jūrinin
kai Great Lakes bazėje. Trys 
jų yra kritiškoje padėtyje. Už
muštieji — Susan Larue ir Mi
chael Collins abudu 16-mečiai.

LOS ANGELES, CAL. — Bi
čių vogimas Vakaruose prade
da sukelti didelį nerimą bičių-j 
lių tarpe, šiemet bičių avilių kaį praįįo;;progdinti

o čia staigiai ir vėl 
sproginėjimai.; <>Du kariai' užė
jo j Kipro salos leisifigūmo mi
nistro Kristaus Gakiso .namus 
ir ii išsivedė:— Mūsų ■ vadas 
nori su tamsta . porą valandų 
pasikalbėti, — tarė du apsigink
lavę kariai. Teisingumo tni- 
nistrą jiedu išsivedė į kalnus, 
bet praėjo žvmiai daugiau va
landų, o ministras nebegrįžo. 

Tuo tarpu gen Grivas šalinrn-
____________ ____ i > dides- 

pavogta dvigubai daugiau kaip miestelių policijos nuova- 
pernai per ištisus metus^Bj^das. -Abi kovojančios - graikų 

pusės jaučiasi pakankamai stip
rios, jeigu laužo susitarimus ir 
ardo nustatytą teisinę tvarką.

vagis padrąsina ir skatina fak
tas, kad šiemet medus yra žy
miai pabrangęs.

• Sekmadienio', rytą komu
nistais pasistūfltejcK dar kebas 
mylias artyn prie Phnompeno. 
Sekmadienio vakare jie buvo tik
tai dviejų myliu atstume nuo

; sostinės didžiojo aerodromo. Ko
munistų artileriją, jau gali ap
šaudyti lėktuvus.-

® Amerikos lakūnai visą šeš
tadienį ir sekmadieni naktį bom
bardavo didesnius komunistu ka
ro.? dalinius, slenkančius prie 
Phnompeno. Bombardavimas bu
vo. tęsiamas visą sekmadienį. 
Kambodijos karo .vadovybė pra
šo JAV duoti daugiau artileri
jos pabūklų, kad galėtų atmušti 
prie Phnompeno artėjantį priešą.
• Komunistams pavyko nu

traukti telegrafo telefono susi
siekimą su Pmompenu. žinios 
apie karo eigą gaunamos tiktai 
iš užsienio ambasadų,1 turinčių 
savas susisiekimo priemones.
• Oklahomos valstijos kalė

jime sekmadienio rytą buvo 
baigtas maištas. Du žmonės ne
teko gyvybės, šeštadienio vaka
rą kaliniai paleido paskutinius 
11 įkaitų,- kuriuos pralaikė 24 
valandas. Maišto valandomis 
kaliniai išgriovė ir sudegino dirb- 
tuvesdr jose buvusias modernias 
mašinas, kuriomis kaliniai buvo 
mokomi. Apskaičiuota, kad nuo
stoliai sieks 30 milijonų dolerių. 

• • Japonijos -premjeras Ta
naka, pasikalbėjęs su prekybos 
sekretorium, antradienį bus Wa
shingtone ir bandys aptarti su 
prezidentu - Niksonu prekybos 
reikalus.
• P. Vietname vyksta smar

kios kbvos apie 30 mylių nuo 
Saigon o.

žingsnis padangių tyrinėjimų MEKSIKOS MIESTAS.— Pla- 
srityje. ,čiai išgarsintas “lyčių harmoni-

Rusai sugeba pakilti į padangos” eksperimentas be mažko 
ges, bet jie nemoka greitai pa- nepasibaigė tragedija. Prieš 
daryti tikslius apskaičiavimus, kurį laiką iš Europos j Ameri- 
Jie keliais atvejais prašyte ką skersai Atlantą išplaukė 
prašė JAV parduoti jiems elek- plaustas “Acali” su penkių vy- 
tronines skaičiavimo mašinas, rų ir septynių moterų įgula, su- 
Bet amerikiečiai neskuba. Jie daryta iš įvairių tautybių. Ekš- 
nori nustatyti, kuriems tiks- perimento tikslas yra patirti, 
lams rusai tas mašinas naudos.; kaip jaučiasi 'if elgiasi abiejų

Suimtas Clevelando 
burmistras R. Park
CLEVELAND.-— Praeitą sa

vaitgalį buvo suimtas Cleve- 
ando miesto burmistras Ralph 
J. Perk, kaltinamas užpuoli
mu ir sumušimu. Tariamai nu
kentėjęs nuo Perko policinin
kas Arnold HoVan yra 6 pėdu 
ir 2 colių aukščio ir sveria 265 
svarus, o Ralph Perk yr 6 pė
dų ir sveria 172 svarus. Užpuo
limas įvykęs miesto valdybos 
koridoriuje^ po ‘to kai miesto 
valdybai nepasisekė'7 nugalėti 
Perko vetuoto biliaus, kuriuo 
policininkams ir gaisrininkams 
turėjo būti apmokamos ligo
ninės išlaidos.

Amerika daugiau 
eksportuoja

WASHINGTONAS. — Birže
lio mėn.- Amerikos prekybos su 
užsieniais balansas pagerėjo ir 
importai pralenkė eksportus tik 
15.5 mil. dol. Gegužės deficitas 
buvo 157.9 mil. dol. Paėmus at
skirai antrąjį metų ketvirtį, ba
lansas palankus Amerikai 22.9 
mil. dol.

Prekybos departamentas džiau 
giasi, kad Amerika daugiau eks
portuoja. Pernai prekybos defi
citas siekė net 6.4 bil. dol., o šie
met, jei viskas vystysis taip, 
kaip per pirmus 6 mėn., defici
tas tebus 1.6 bil. dol.

Birželio mėn. Amerika ekspor
tavo prekių už 5.78 bil. dol., o 
importavo už 5.79 bil. dol. Eks
portai daugiausia padidėjo į Ja
poniją.

Chicago] pradedama y 
pritrūkti jautienos
CHICAGO. — Praeitą' savait

galį daugelyje Chicagos maisto 
krautuvių pirkėjai nebegavo

• v;jautienos mėsos (beef). Agri- rasiKesmimas pries .kultūros sekretorius EarIL. Butz 

R. R. Kennedy Jr.
WASHINGTONAS; — Reu- 

terio pranešimui,' Čilės sargy
ba Andų kalnuose paleido eilę^ 
šūvių kryptimi kur slidinėjo^ norj įtikinti, kad jautienos 
buv. senatorius Roberto Ken-(Inėsos, pagal prezidento 4 Fazę, 
nedv sūnus, 19 metis Bobby ar- kainos užšaldymas turi būti ko 
ba Robert F. Kennedy Jr. greičiausiai nuimtas, nes kitaip

Bobby Kennedy kitų slidi- farmeriai vengs gyvulius par- 
ninkų kompanijoje čiuožė Či
lės pusėje ir priė'""Argentinos 
sienos. Niekas nebuvo sužeis
tas, o jaunasis Kennedy tik 
pečiais patraukė.

pareiškė, kad iki rugsėjo 12 d., 
kol bus nuimtas draudimas kel
ti kainą, jautienos gali dauge
lyje vietų pritrūkti. Mėsos pra
monės vedėjai šį trečiadienį 
vyksta pas sekretorių Butz, ku-

duoti.

Iki praeito penktadienio jau 18 
mėsos paruošos įmonių užsida
rė ir apie 2,000 pakavimo darbi
ninkų buvo paleisti iš darbo.

lyčių žmonės, ilgesniam laikui 
priversti ankštose ir nepapras
tose sąlygose, šeštadienio nak
tį toji “harmonija” per plauką 
beišliko nenugramzdinta, kai 
neatpažintas laivas praplaukė 
vos per 50 jardų pro “Acali" 
frontą. Nepaisant šviesų, sig
nalų ir šūkavimų, paslaptin
gasis laivas nudavė nieko ne
paisąs..

600,000 jaunuolių 
“Rock” festivalyje 
WATKINS GLEN. N. Y. — 

Daugiau kaip 600.000 jaunuo 
lių pripildė nuo krašto ligi j 
krašto pilną 05 akrų sporto 
lenktynių aikštę, bet atvyks
tančiųjų, su savo palapinėmis, 
patalynėmis ir alaus šaldytu
vais jaunu žmonių srovė pra
eitą šeštadienį vis dar nemažė
jo. Po Woodstocko festivalio 
1969 metais tai yra pirmas toks 
milžiniškas jaunimo susibuvi
mas.

Dar festivaliui neprasidėjus 
4 jaunuoliai užsimušė trafiko 
nelaimėje, 27 nusiųsti į ligoni
nes, o 108 aptvarstyti ir paleis
ti. Apie 40 pasodinti į kalėji
mą.

Norėdama sumažinti nesibai
giančią atplūstančio jaunimo 
srovę, policija per kelias my
lias už miestelio išstatė sargy
bas perspėti, kad micstelyje( 
ne tik automobiliams, bet iri Boeing sprausminiame lėktuve 
žmonėms nebėra vietos. Iskridusieji išliko nenukentėję.

Aviacijos nelaimės
CHICAGO. — Lėktuvas su 4 

asmenimis šeštadienį iš Sandus
ky, Mich., išskrido į Chicagą 
švęsti vienos bendrakeleivės pa- 

j neles Ann Hassler gimtadienio, 
bet visai nebetoli Meigs aero
dromo nukrito į Michigan© eže
rą. Trys keleiviai buvo helikop
terio išgelbėti, bet Hassler pa
siliko įstrigusi lėktuve ir jame 
nugrimzdo į dugną. Jos lavo
nas su lėktuvu ištrauktas tik po 
poros valandų.

GEORGETOWN, Ga. — Ke
turi vienos šeimos nariai — Dr. 
Virgil Houck, jo žmona ir du 
vaikai lėktuvu skrisdami iš Bloo
mington, Ill., į Floridą nukrito 
netoli Georgetown, Georgia, ir 
visi užsimušė.

OKLAHOMA City. —.Moko
majam Boeing 727 lėktuvui su- 

' sidūrus su mažu Cessna 172-K 
Skylark lėktuvėliu žuvo jame 
skridę trys asmenys — du vy- 

: rai ir viena moteris. Visi 4
• 1tl A

Komunistai sutraukė tiek 
daug karo medžiagos ir moder
niškai ginkluotų karių, kad 
susidaro pavojus kitiems dviem 
kaimeliam, kontroliuojantiems 
strateginius kelius į Pnompe- 
ną. Atrodo, kad Kambodijos 
vyriausybė neturi pakankamai 
ginklų ir karių, kad galėtų 
pastoti kelią iš pietų pradėju- 
siems veržtis komunistams.

Kambodijos karo vadovybė 
įsakė tiesti spygliuotų vielų tvo
ras apie visa sostinę. Karo va
dai mano, kad spvgliuotos vie
los galės pristabdyti nradėiu- 
si veržtis priešą. Tro ‘ 
komunistu pranešimai sako, 
kad spvgliuotos vielos neturin
čios jokios reikšmės. Jos ne 
tik nesustabdvs besiveržiančiu 
komunistų, bet net nepristab- 
dvs. Komunistu kariai turi pa
kankamai dideliu žirklių, ku
riomis lengva karpyti silpnu
tes ir neektrizuotas spygliuo- 
tu-yięlu tvoras. Pagaliau, prie
šas kėliais galės paleisti mažas 
tanketes,' kurios išardys tiesia
mas spygliuotas tvoras.

Vietomis vyriausvbės dali
niai jau suėmė kelis žvalgybi
nius komunistų būrius atsira
dusius penkių myliu atstume 
nuo sostinės. Motorizuoti žval
gai veržiasi pirmyn ir tikrina 
apkasus. Jeigu paruošti apka
sai nesaugojami, tai tuojau 
didesni priešo daliniai veržia
si artvn prie sostinės.

Iš Pnompeno ateinančios ži- 
nips sako, kad netolimoje atei
tyje turės būti sudaryta koali
cinė vyriausybė. Kiti stebėto
jai mano, kad vargu tokia vy
riausybė bus sudaryta. Prie
šas sostinę gali užimti daug 
greičiau, negu valdžios atsto
vai mano. Dabartinė vyriau
sybė nepajėgė įtraukti plates
nių gyventojų sluoksnių į 
Pnompeno gynybą.

Amerikiečiai dar turi ginklu 
pietų Azijoje. Tie ginklai ga
lėtų būti atiduoti Kambodijos 
vyriausybei, bet vargu ar ji tu
rės karių, galinčių tuos gink
lus tinkamai pavartoti.

Brangus laidojimas
SACRAMENTO. Cal. — Lai

dojimo kainoms su karstu, skly
pu -ir paminkliniu akmeniu pa
siekus vidutiniai iki $1,700, pa
didėjo pareikalavimas mirusius 
kremuoti (sudenginti), kas kaš
tuoja nedaugiau kaip $250, pra
neša AP.

Deginimo šalininkai aiškina, 
kad daugelis žmonių verčiau pi
nigus nori taupyti savo morgi- 
čiams mokėti arba vaikams į 
mokslus leisti, nors tą laidojimo 
formą kaskart daugiau pasiren
ka ir turtingieji amerikiečiai.

Laidojimų industrija stengė
si paveikti Kalifornijos legisla- 
tūrą, kad išleistų įstatymą, ku
riuo kremacijos įstaigos būtų 
priverstos užsidaryti, bet bilius 
pats “mirė” legislatures komi
sijoje.
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MŪSŲ SPARNAI
Paskutinėmis dienomis vėl pa

sirodė Lietuvių Evangeliekų Re
formatų žurnalas Mūsų Sparnai. 
Žurnalą redaguoja Jokūbas 
Kregždė. Žurnale be konfesinių 
klausimų svarstomi ir pasaulie
tiški reikalai. Kun. Stasys Neį
manąs straipsnyje “Bažnyčių 
stovis Europoje” pateikia duo
menis, patirtus ‘Tarptautinės 
Evangelikų Darbo Tarnybos kon
fesiniams tirti. Iš rašinio ma
tyti. kad tarp katalikų ir evan
gelikų santykiai gerėja. Kitame 
straipsnyje kun. Stasys Neįma
nąs rašo apie bažnyčios padėtį 
Sovietų Sąjungoje. Vėl kun. 

s: Stasio Neįmano straipsnis apie 
Deituvos ev. reformatų bažnyčią.

J. Kregždė straipsnyje “Abra
omo Kulviečio kolegija” peržvel- 

a gia ręformatų ir jėzuitų veikalą 
“ L ietuvoje. Apie tuolaikinius ku

nigus šitaip rašo: “Daugumas 
kunigų buvo bemoksliai, jie ne
išeidavo ne tik dvasininkų semi- 

* narijos, bet jokių mokyklų. Pa
rapijos kunigui užtekdavo mo
kėti skaityti, rašyti, atlikinėti 
rėljgines apeigas. Nemaža bu- 

' vo kunigų, kurie mokėjo tik pa
skaityti”.

V. Karosas komentuoja kny
gą “Lietuvos Universitetas” J. 
Kregždė ir Jurgis Jašinskas duo
da apsčiai žinių apie poetą Sta
nislovą Dagilį. Tamulėnas rašo 
apie pasirodžiusias Jurgio Gliau
dės “Sunkiausiu Keliu” ir ats. 
mjr. Petro Gudelio “Bolševikų 
valdžios atsiradimas Lietuvoje

1918—1919 m. jų pačių doku
mentų šviesoje” knygas.

Stasys Dagys pateikia pluoš
tą žinių apie Klaipėdos kraštą 
ir uostą. Apie Klaipėdos uostą 
ir jo reikšmę Lietuvai duoda 
duomenų. Pvz. 1913 m. j Klai
pėdos uostą įplaukė 789 laivai 
su 340,000 tonų krovinio. 1922 
m. įplaukė 615 laivų su 215,000 
tonų prekių. O jau 1938 m. įplau
kė 1544 laivai su 1,800,000 tonų 
prekių. Anksčiau į 'Klaipėdos 
uostą galėjo įplaukti tik ma
žesni laivai. Lietuvos vyriausy
bei uosto baseiną pagilinus nuo 
13 ligi 27 pėdų, prie krantinių 
jau galėjo prisirišti ir didieji 
vandenynų laivai. Prie straips
nio pridėtos 6 fotografijos.

Rašoma apie mirusius: moky
toją Joną Dilį, teisininką Myko
lą Jašinską ir geležinkelietį Ro- 
česlovą Mažeiką. Nemaža duo
dama žinių iš Amerikos, oku
puotos Lietuvos ir iš kitur. M. 
T. viename straipsnelyje rašo, 
kad Draugo dienraštis darąs 
’’gerą pažangą”. Anksčiau Drau
ge Dr. K. Sruoga pasišaipydavo 
iš ev. reformatų ir krikšto Apa
čios upėje. Dabar tame pačia
me Drauge b. kv. savo rašinyje 
ev. reformatus ir jų bažnyčias 
vadina jau tikrais vardais.

Mes stebimės ir sekame Ang
lijoje tarp katalikų ir protestan
tų vykstančias žiaurias kovas. 
Pasirodo, kad senais laikais ir 
mūsų tėvynėje Lietuvoje tokios 
kovos vyko irgi tarp katalikų ir

nu-

tie 
re-

Bostono "tėvu ir sūnų“ beisbolo rungtynėse dalyvavo šis jaunas sportininkas Scott Hunter, ži- 
nomo Bostono Red Sox klubo žaidėjo Harold Hunter sūnus. Atrodo, kad lazda jam dar per ilga 

ir per sunki.

reformatų. lengvesniam pasi
skaitymui dalį šio straipsnio nu
rašau.

$1.50

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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$3.00
S2.00

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

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

derį tokiu adresu:

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., <iaug paveikslų. Kaina S2.00.

GEROS DOVANOS
Šios KNTGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gušsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik _
Minkštais viršeliais, tik ....................... ................................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 

tik ___________ .1..................... ...... .....
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money .orderį.

DĖDĖS ŠERNO GYVENfflO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdėc Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskkityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų Kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, JUOZO Ado
maičio Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psh, kaina 2 dol.

• AtHSAAlA NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be‘ 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Tėn hiinimas 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 liečiapčias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintų 
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

Jonas Jokubonis apie katali- 
kų-reformatų kovas rašo: Pa
pilės katalikų kunigas vieną sek
madienį įsakė savo parapijie
čiams prieiti išpažinties, priim
ti sakramentus ir ilgesnį laikų 
neateiti į bažnyčią. Bažnyčia 
būsianti remontuojama. Skubiai 
religiniais reikalais kreiptis į 
kitus kunigus ir kitose bažnyčio
se.

Pats katalikų kunigas, pasita
ręs su kai kuriais įtakingesniais 
asmenimis, nutarė būti refor
matų kunigu. O katalikų baž
nyčią perleisti reformatams. Ka
talikai, norėdami pamatyti, kas 
ten bažnyčioje daroma, pama
tė: “Prie bažnyčios durų jie pa
matė krūva sumestu buvusiu ai- t Ar fc.
torių, paveikslų ir šventųjų sta
tulų”. O po to tokis dalykėliai 
vystėsi ; “Prasidėjo bruzdėjimas. 
Karštesnieji katalikai pradėjo 
šaukti: “Eikime ir išmeskime 
visus lauk!” Tada pasigirdo 
tvirtas balsas: “Geriau nemėgin
kite, gausite į kailį!” Jie pama
tė, kad ten stovi būrys jaunų ir 
tvirtų vyrų. Katalikai pajutę, 
kad jie neturi užtektinai jėgos, 
ramiai išsiskirstė. Eidami na
mo, tarėsi, kaip atsiimti bažny
čią.

Katalikai daugelį kartų rinko
si ir tarėsi slaptai. Pagaliau bu
vo sutarta pasiųsti pasiuntinius 
pas tolimesnės parapijos katali
kų kunigą. Nuvykę pasiuntiniai 
užtikrino kunigą, kad jie atsi
ims bažnyčią ir kleboniją. Sakė, 
kad nebeleis reformatams ten 
laikyti pamaldų, o kunigą išvys, 
gal ir nužudys. Viską aptarę su 
naujuoju kunigu, pasiuntiniai 
sugrįžo.

Slaptame pasitarime buvo su
darytas kovos planas. Nutarta 
sutelkti tris pulkus, ne mažiau, 
kaip iš penkiasdešimt vyrų kiek
vieną. Vyrus apginkluoti nami
niais ginklais: iešmais, pusbas- 
liais, kočėlais ir kiekvienam rei
kėsią turėti po keletą akmenų 
kišenėje. Pirmas pulkas, kuris 
eis iš rytų, užims bažnyčią; ant
ras pulkas, kuris eis iš šiaurry
čių, užims šventorių, ir trečias

pulkas, kurie eis iš pietų, užims 
šventoriaus išorinę pusę. Atsar
giniai pulkai, įvairaus didumo, 
pradės vyti reformatus iš Papi
lio. Kai visass valymo darbas 
bus atliktas, po to nė vienas re
formatas nebebus įsileidžiamas 
į Papilį. Katalikų kunigas tu
rėsiąs atvažiuoti šeštadienį ir 
užimti kleboniją, o sekmadienį 
jau laikyti pirmas mišias atgim
toje bažnyčioje.
, Pulkams 
bažnyčios, vos pradėjus eiti į 
Papilį, pasijuto esą apsupti daug 
didesnės jėgas, ginkiooto's to
kiais pat ginklais.' Mūšis' truko 
keletą valandų. Abi pusės turėjo 
nemaža užmuštų ir kelis • kart 
tiek lengviau ar sunkiau sužeis
tų. Katalikai, • pralaimėję mū
šį turėjo netvarkingai pasitrauk
ti.

Po mūšio reformatai tuojau 
pradėjo gelbėti savo sužeistuo
sius ir rinkti žuvusius. Atvykus 
katalikų delegaaųaį su balta vė
liava, buvo, leista ir .jiems gel
bėti savuosius ir surinkti už
muštuosius. . ŠĮ darbą atlikti, lei
do tik dešimčiai kątįjikų bažny
čios narių, .kurie .turėjo nešti sū- 
žeistuositus toliau nuo jnūšio 
vietos ir atiduoti guriesiems glo
boti. Praėjo visa savaitė, kol 
visi buvo suglobti.ir palaidoti.

Reformatai didžiavosi, pergale 
prieš katalikus, manydami, kad 
katalikai nebedrįs prie jų kabi
nėtis. Katalikai nemanė pasi
duoti, nors mūšį ir pralaimėjo. 
Keletas įtakingesnių katalikų 
pradėjo slaptai tartis, kaip su
rasti išdavikus, kurie išdavė re
formatams bažnyčios puolimo 
paslaptį. Nutarė Įterpti savo 
agentus į reformatu tarpą. Pa
rinko du vyriokus, kurie buvo 
mažiausiai įtartini, kkd galėtų 
šnipinėti. Vienas huvo gana pro
tingas ir apsukrus. Jis mėgo 
vaidinti žioplą. Daugelis manė, 
kad jam vieno šulo trūksta, ta
čiau vadovaują žinohės įsitiki
no. kad jis nėra nei kvailas, nei y y* 
žioplas. Antrą parinko tokį, ku
ris mėgo niekinti visus ir visur, 
o ypač tuos, kurie kuo nors no
rėjo pasigirti, šie vyrai greit 
surado išdavikus. ”

Vienas išdavikų buvo garbin
gas, pirmaeilis katalikų veikė
jas. Slaptas tribunolas padarė 
tokį sprendimą: nukankinti jį 
iki niirties. Antrais, taipogi ge
ras katalikų veikėjas, pasisakė 
savo žmonai apie būsimą puoli
mą, o ji pasisakė savo gerai bi
čiulei, kuri buvo reformatė. 
Slaptas tribunolas šiai porai pa
darė tokį sprendimą: moteriai 
įkirsti šimtą beržiniu rykščių

žygiuojant užimti i per nuogį sėdy nę, o vyrui, kuris 
išplepėjo — prikalti liežuvio ga
lą ■ prie medinės trinkoš ir pa
likti pačiam išsilaisvinti. Po to 
jis turės išeiti iš šios apylinkės 
ir nebegrįžti. Dar kiti du vyrai,
buvę geri ir veiklūs katalikai, j To tik ir tereikėjo. Patarnauto- 
bet jau persikrikštiję reforma- jas griebęs lazdą gerokai tą po-

KV

tais, tačiau likę katalikų tarpe 
šnipinėjimo tikslais, buvo 
teisti mirti.

Prieš bausmes* įvykdant, 
du vyrai, pasiųsti šnipinėti 
formatų tarpe, dingo kaip

jmuo į vandenį. Įvykdžius mir- 
jties bausmę tiems dviem refor
matams, prasidėjo tikras tarp- 
religinis karas. Pradžioje buvo 
užpuldinėjami tik vadovaujantys 
asmenys, vėliau pradėjo užpuldi
nėti visus, kurie tik buvo skirtin
go tikėjimo, neskiriant nei mo
terų, nei piemens amžiaus vai
kų.

Pradėjo bausti ir amatinin
kus, kurie teikdavo kitokio tikė
jimo žmonėms patarnavimą. Ki
ti vėl bausdavo amatininkus, ku
rie atsisakydavo duoti patarna
vimą. Dėl tokios padėties per 
trumpą laiką nebeliko nė vie
no amatininko miestelyje. Vie
ni gavo mušti ir buvo išvaryti, 
kiti buvo išdeginti ir turėjo iš
eiti, dar kiti iš baimės slapčia 
pabėgo.

Papilys pavirto į baidyklių 
miestelį. Daugumas namų buvo 
išdaužyti, kai kurie sudeginti. 
Puošnioji smuklė vis dar laikėsi 
savo išdidumo. Pravažiuotojai 
vis dar sustodavo, nors ir su di
dele baime, šiuo laikotarpiu at- 
sidarusios dvi naujos smuklės ne
galėjo lygintis su Papilio smuk
le. Pravažiuotojai pradėjo veng
ti sustoti Papilyje, nes kitur at
rodė saugiau. Su laiku Papilio 
smuklė prarado beveik visus pa
keleivius.

ną apkūlė. Atskubėję* jto pono 
tarnas, ištraukęs 44 patarta uto- 
jo lazdą, ją jį keliais smūgiais 
paguldė. Ponas suradęs vežiką, 
įsakė kinkyti arklius ir ko grei
čiausiai nudūmė į dvarą ieško
ti apsaugos.

Katalikai greit sužinojo, kad 
Papilio smuklėje patarnautojas 
sumušė poną kataliką. Atėjo bū
rys katalikų, įsibrovė į smuklę ir 
po pusvalandžio vidaus įrengi
mai bei baldai virto šipuliais; Po 
šio įvykio Papjilys visai suny
ko.“*

Toliau jau aprašoma, kaip po
nas, negalėdamas drauge suleis
ti savo darbininkų katalikų su 
reformatais, nes tuoj aus vykda
vo tarp jų peštynės, apgaulin
gu būdu privertė katalikus ir re
formatus pastatyti naują baž
nyčią reformatams. Senoji grą
žinta katalikams. Pato buvę da
linai apsiraminta. Tai buvo se
nais laikais. įAišku, visas tų 
muštynių aprašymas sūbeletris- 
tintas, bėt tokių ir panašių peš
tynių tikrai būdavo. Manau, kad 
šiais laikais gal tokių didelių 
pulkų nebūtų įmanoma suda
ryti, bet fanatikų abiejose pu
sėse dar ir dabar atsirastų.

Apskritai Mūsų Sparnų žur
nalas gana įdomiai redaguoja
mas;

Stasys Juškėnas

WEATHER FORECAST 
end Fire Danger Rating

Kartą pakeleivis apsistojo Pa: 
pilio smuklėje, Vakareniaujant 
paklausė patarnautoją: “Kodėl 
nėra svečių? Prieš keletą metų 
būdavo perpildyta, o dabar tuš
čia”. Patarnautojas pradėjo 
skųstis katalikais. Tada ponas 
pasisakė, kad ir esąs katalikas.

WEATHEB FsREOAXSEZ
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Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

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

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

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

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is witfi U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdrk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

And. while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

Chicago, III 60608
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Amerikinė mirusiųjų laidojimo tvarka
(Tęsinys)

Pradžioje numirėlį šarvodavo 
nuosavame bute arba paskirai 
nusamdytoje patalpoje. Lavonui 
į šią patalpą atgabenti naudo
davo paprastą, arklio traukia
mą, vežimėlį. Ilgainiui viskas 
tobulėjo ir keitėsi, šermeninė 
plėtėsi ir grožėjo. Paprastą, 
vienkinkį vežimėlį pakeitė, tik 
tam reikalui papuoštas vežimas, 
“katafalka” vadinamas. Jį trau
kė ne vienas, bet du, o kartais 
net ir keturi stiprūs arkliai.

O kada atėjo automobilių ga
dynė, tada šermeninės virto
puošniomis ir erdviomis koply
čiomis ir graboriai pasivadino mitetas kartu 
save laidotuvių direktoriais. Nu-I 
mirėliai į tas kėplyčias pristato
mi patogiuose, puošniuose am- 
bulansuose, o į kapus, su dide-
lia pagarba, vežami brangiuose 
ir gražiai išpuoštuose Cadilla- 
c’uose. Kapuose karstas prive- 
žamas kiek galima arčiau duo
bės, išimamas iš automobilio, 
baltomis pirštinėmis apsimovu
sių grabnešių, atnešamas ir at
sargiai padedamas ant įtaiso, ku
rio pagelba vėliau įleidžiamas į 
duobę.

Taip buvo daroma anksčiau. 
Dabar gi, didesnio pasipelnymo 
sumetimais, Čikagos arkideoce- 
zijos pastangomis ši, ilgus me
tus išsilaikiusi graži ir_ kultū
ringa tvarka, pakeista. Visai be 
reikalo yra įrengta koplyčia, ku
rioje atliekamos už numirėli pa
maldos. Anksčiau tai buvo da
roma prie duobės. Su šiomis 
koplyčioje atliktomis ceremoni
jomis užsibaigia ligi šiol reiš
kiama numirėliui pagarba, čia 
jau jį nusavina kapų adminis
tracijos nusamdyti darbininkai 
ir nugabena į laikiną patalpą. 
Susirinkę visos dienos grobį, be 
jokios žmoniškos pagarbos, kra

nais, panašiai kaip skerdieną. Iš-. 
vežioja į duobes ir žmonėms ne- Į 
dalyvaujant užkasa, kas artimie
siems vėliau sukelia rūpestį ir 
sąžinės išmėtinėjimą ar numirė-j 
lis tikrai pateko į jam skirtą vie- j 
tą.

Čikagos lietuviai pasiryžo ko-1 
voti už savus lietuviškus kultū
ringus numirėlių laidojimo pa
pročius ir visas kitas teises šv. 
Kazimiero lietuvių kapnėse. Tam 
rekalui yra įsteigtas L. B. Pa
sauliečių teisėms apsaugoti šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse ko
mitetas, vadovaujamas energin-j 
go, sumanaus ir gudraus lietu-1 
vio — patrioto A. Regio, šis ko-' 

su šv. Kazimie
ro lietuvių kapinių sklypų savi
ninkų draugija ir visais kitais 
geros valios lietuviais, jau ke
linti metai kovoja, šventai gin
dami mums priklausančias tei
ses.

Prieš porą metų spaudoje te
ko skaityti, jog arkidiocezija su
tinka kad nenorintieji koplyčia 
pasinaudoti, gali savuosius mi
rusius vežti prie duobės, taip kaip 
anksčiau darydavo, bet šiuo at
veju teks brangiau sumokėti. Ir 
ši tariama nuolaida yra pada
ryta ne dėl pagarbos žmogui, o 
dėl meilės doleriui ir didesniam 
pasipelnymui.

Koplyčia ir dabar tebestovi. 
Jos steigėjai laukia pasikeitimų. 
Tikisi, jog senesniojo amžiaus 
lietuviams išmirus, n ebebus 
daugiau kam kovoti ir arkidio
cezija, be didesnio pasipriešini
mo, galutinai įgyvendins savo 
sugalvotą tvarką. Lietuviškas 
šv. Kazimiero kapines padarys, 
visų tautybių ir rasių, bendro
mis kapinėmis.

Senesnės kartos gyventojai 
pasakoja, kad graboriai ir jų 
naujai įvesta numirėlių lai do ji-

KATINĖLIŲ CHORAS

į Čekoslovakijos Komunistų Par- 
Itijos Centro Komiteto pirmojo!
sekretoriaus žinios...” Doku- i 
mentas baigiamas Čekoslovaki
jos komunistinės valdžios protes
tu prieš invaziją Jungtinėms 
Tautoms. Net tas protestas ne-

I buvo nė paminėtas Helsinkio 
konferencijoje. "Nestebėtina,

I kad Kremlius dabar yra tikras 
ir pasitikintis globalinių laimė
jimų dėka tiesos ir laisvės anti
tezės, kurią jis vadina socializ
mu”, pesimistiškai baigia straip
snio autorius. jp

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

Už 1 dolerį gyvybė
Sunkvežimio šoferis John Fay, 

25, gyvenęs 3836 W. Palmer st., 
nuvyko su draugu į Sportsman 
Park arklių lenktynes, Cicero, 
atšvęsti savo amžiaus 25 metų 
sukaktuves, kur išleido pinigus, 
bepasilikdamas vieną dolerį.

Grįžtant iš parko jiems kelią 
pastojo du vyrai, kurių vienas 
parodė revolverį ir liepęs iškel
ti rankas paleido į Fay šūvį, 
peršaudamas per krūtinę. Drau
gas pabėgęs matė, kaip plėšikai 
iškrėtė Fay kišenes ir radę pi
niginę su $1 nusinešė.

PIRKITČ JAV TAUPYMO BONUS

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minč*v 
gelmes. 5?

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaltytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato. 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato. 157 psl $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, šiliu rinktinė, 16? 

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

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
t išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 00

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranaunkr 
“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl„ 36.00
18. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Hal. 92 psL. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologijos posmai 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.90.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, pra’lome atsilankvti į Naujiem- 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.
NAUJIENOS, \

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

mo tvarka, pradžioje ne visiems 
patiko. Jie ir toliau bandė nau
dotis senais papročiais. Tuomet 
graboriai sugalvojo įsteigti mo
nopolį ir suvaržyti laisvą karstų 
prekybą.

Ir šiame krašte, panašiai kaip 
ir mūsų Lietuvėlėje, anksčiau 
karstai buvo laisvai pardavinė
jami. Įsteigus monopolį, jį te
galėjai pirkti tik pas graborių. 
Savo nuožiūra graboriai nusta
tė ir kąrsto kainą, o nesant lais
vos pasiūlos, niekas kitas ne
galėjo kainos pakeisti.

Norį šeimyniniu būdu numi
rėlį palaidoti, ir dabar gali nu
sipirkti karstą, tik niekur kitur, 
o pas graborių, be jokių nuolai
dų bei išimčių sumokėdami jo 
n ustatytą kainą. Sakoma, kad 
į tą kainą įskaitomas atlygini
mas už koplyčios patalpų pasi
naudojimą ir už visus kitus gra- 
borius atliktus darbus. Dėl to 
nieks čia ir neruošia šermenų 
namuose, o naudojasi, kad ir pa
sakiškai brangiais bet vispusiš
kai patogiais ir naudingais gra- 
borių patarnavimais.

Gerai prisimenu, jog pradžio
je ir mums — “dypukams” gra
boriai su savo koplyčiomis už
kliuvo už dantų. Juokėmės iš jų, 
peikėme ir kritikavome jų įstai
gas ir darbus, nors visvien, kaip 
laidotuvių, lygiai taip pat ir gra
borių patarnavimų negalėdami 
išvengti, jų buvimą pripažino
me būtinu. Kiek vėliau, prie vis
ko pripratome. Patyrę jų tik-
rai didelius ir naudingus laido
tuvinius n uopelnus, kiekviena 
proga reiškiame jiems teisėtai 
priklausančią padėką bei pagar
bą. Pr. Nenorta

IŠTIŽĖLIAI VAKARAI HELSINKYJE
“Gutless West at Helsinki”— 

tokia antrašte The Toronto Sun 
liepos 16 d. nr. įsidėjo bendra
darbio Lubor J. Zinko straipsnį, 
pavaizduojantį Sovietų Rusijos 
atstovą begėdišką elgseną ir 
keliolikos Vakarų valstybių at
stovų (užsienių reik, ministerių) 
bevališką nuolaidumą.

Pateikdamas Europos Saugu
mo ir 'Bendradarbiavimo kon
ferencijai Kremliaus planą, So
vietų užs. reik, ministeris And
rei Gromyko turėjo tiek neribo
to įžūlumo kalbėti apie “lygybę 
valstybių tarpe, jėgosišsižadė- 
jimą, sienų neliečiamybę, tai
kingą ginčų išsprendimą, nesi
kišimą į vidaus reikalus, žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių 
gerbimą ir tautų apsisprendi
mą”...

Suminėjęs kaip Stalinui su 
Hitleriu susibičiuliavus, sovietai 
net nacius toli pralenkė žiaury
bėmis, kaip bolševikų imperia
lizmas, pasityčiodamas iš Leni
no pažadų duoti nepriklausomy
bę nerusiškoms tautoms buV. 
caro imperijoje, 1939 metais 
drauge su naciais apkarpė Len
kiją, 1940 metais išprievartavo 
Baltijos respublikas ir užpuolė 
Suomija, o H Pasauliniam karui 
pasibaigus aneksavo dar keletą 
teritorijų, pagaliau pavergė vi
są pusę Europos, 1956 metais 
kruvinai nuslopino laisvės sie
kusios Vengrijos sukilimą, o

Nnunistų pasisekimui psicholo-
giniame kare, yra keistas ir sau 
kenkiantis Vakarų diplomatijos 
reiškinys. Geras tokios šliaužo- 
jančios, be nugarkaulio Vakarų 
laikysenos pavyzdys buvo Hel
sinkio konferencija, kur buvo 
ieškoma, kad Sovietai paaiškin
tų savo “taikos planą”. Paklaus
tas, ar tas planas nebenumato 
panašios kaip 1968 m. Čekoslo
vakijos invazijos pasikartojimo. 
Sovietų atstovas pasakė: “Kas 
liečia Čekoslovakiją, ten nebuvo 
jokio įsikišimo į vidaus reikalus, 
bet buvo pačios čekoslovakų val
džios prašymas pagalbos”.
1 Net šitoks akiplėšiškas tiesos 
iškreipimas liko neatkirstas, 
'nors ta didžiojo melo dalis yra 
lengvai atremiama gerai žino
mu pačių komunistų dokumen- 
'tu. Vienas toks dokumentas bu- 
’vo Čekoslovakijos komunistų 
'partijos prezidiumo išleistas 
1968 metų rugpjūčio 21 d. anks
tybą rytą, kur pareiškiama:

“Vakar, rugpjūčio 20 d. apie 
23 valandą (11 vai. vak.) Sovie
tų Sąjungos, Lenkijos Liaudies 
Respublikos, Vokiečių Demokra
tinės Respublikos ir Vengrų 
Liaudies Respublikos kariuome
nės peržengė Čekoslovakų So
cialistinės- Respublikos sienas. 
Tai padaryta be Respublikos pre
zidento,, be National. Asamblė
jos (seimo), be Premjero ir be

V * K - Z .
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NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dakoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago|ez priemiesčiuose Ir Kanadoje Naultenos metams — $22.00, 
pusei metų — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00z vienam mene* 
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

t •
Prašome naudoti Žemiau esančią atkarpą.

O T A SUSIVIENIJIMASI /a lietuvių Į
“ AMERIKOJE ' |

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŲS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali > 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In- 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus 'aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCIDENTAL& APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. . f

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopu 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO‘darbus'

Gausite spausdintas informacij’as, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

1968 m. padarė invaziją Į Če
koslovakiją, autorius sušunka:

“Amžinai gėdai visų 34 vals
tybių užs. reikalų ministerių, da
lyvavusių Helsinkio konferenci
joje, amžinai gėdai nė vienas iš 
jų neatsistojo ir nenurodė tokio 
Gromykos begėdiško cinizmo... 
Kaip paprastai įvyksta tokiomis 
progomis, didysis melas, kurs yra 
visos komunistų “taikos” pro
pagandos” pagrindas, liko neat
remtas, kadangi prisibijota, kad 
tiesa gali užpykinti Kremlių ir 
pastatyti pavojun ar visiškai su
griauti “detentės” tarp Rytų ir 
Vakarų derybas...

Prisibijojimas Sovietų alergi
jos tiesai, kas labai padeda ko-
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletė, įspūdžiai oko 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmlnws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykit 

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristi|onac Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeU 
tfado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V 
rauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
oiniginę perlaidą.

NAUJIENOS a-
1739 Sooth Halsted Street, Chicago. HL 60608 
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PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE.
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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.

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 paistu reikia 

' pridėti 25 centus palto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ toms 

(neįrištu) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

1800 So. Halsted St Chicago, DI. 60608
IM, STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įrtalg'os pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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ZIGMAS L GURA

$20.00
$11.00

TARPTAUTINĖS 
POLITIKOS VINGIAI

ZIGMAS L GURA

pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencijos posėdžių 
darbų, jie prądėjp daįiųti anks
čiau ininptus sąyo raštus. Ro 
apklausinėjimo, apklaustieji 
turėjoteisę laisvai judėti šaly
je, išskiriant patalpas, kur 
posėdžiavo susirinkę ministe- 

kad jų darbui nebūtų truk- 
kad jie (klaųąinėtie- 

politinį ak-

1862) 
1819 

Civil Disobedience, kuriame 
bekomproinisinį individualizmą, 

nemoralius valstybės 
už

darytini žygiai, i\es Konferen
cijoj koordinacinis komitetas 
^eijevpn susirinks rugpjūčio 
29 d., o komisijos pradės sąyo 
darbą rugsėjo 18 d. Taryba pa
vedė Valdybai Europoje susi
rasti lietuvių organizacijų as
menis, kurie pasistengtų pa
veikti savo -'gyvenamo krašto 
vyriausybes palankiam Lietu
vos klausinio sprendiniui. An
tra, kad visi žygiai būtų daro
mi drauge su latviais ir estais, 
kaip tąi sėkmingai buvo atlik
ta Helsinkyje.

Vicepirmininkas J. Valaitis 
painformavo Tarybą, kad Val
dybos projektuota lietuvių 
veiksnių konferencija sušauk
ti rugpiūčio 18 — 19 d., atidė-

Milijonams 
Watergate komiteto pinų/ sen,

suplanųotąs ir pravestas laetuvoą įjungimas 
į Sąjungą dar ir šiandien galioja. Jį dar ir šian
dien kartoja Andrejus Gromyka ir visa sovietų imperia
lizmui dirbanti spauda Dekanozovo atliktus darbus Lie
tuvoje kartoja ir komunistų partijos politinio biuro na
rys Michailas Suslovas. Kai antrą kartą į Lietuvą įsiver
žė raudonoji apnija su ją lydėjusiais čekistų ir stribų da- 
liniais, tai Vilniun buvo pasiųstas Suslovas. 'Ęad jis ne-

Norėdami 
sutrukdyti užsienių reikalų mi- 
nisterių, susirinkusių į Euro-

Rusiškas melas eina masiniu tiražu
Iš rusų pavergtos Lietuvos parvažiavęs vienas turis

tas tvirtina, kad praeitą savaitę baigta spausdinti ir pa
leista masiniu tiražu Michailo Suslovo knyga. Okupantas 
nori, kad kiekvienas skaityti mokąs lietuvis perskaitytų 
šioje knygoje dėstomas mintis ir jas įsikaltų sau į galvą. 
“Masinis tiražas” reiškia, kad bus išspausdinta bent 
50,000 knygos egzempliorių, kurie bus siuntinėjami kiek
vienai įstaigai" ir mokyklai. Pradžioje knyga bus bando
ma įpiršti skaitytojams, o kai mažai kas ją tepirks, tai 
bus dalinama veltui, kaip buvo dalinami kiti propagandi
niai raštai.

Michailas Suslovas yra senas bolševikas, praeitais 
metais minėjęs 70 metų sukaktį. Pilietinio karo metų jis 
kovojo raudonarmiečių eilėse ir buvo atkaklus komunistų 
partijos narys. Jam pavyko baigti Maskvoje buvusį 
Plechanovo institutą ir prasimušti į priešakines komunis
tų partijos narių eiles. Porą metų jis buvo vyriausias 
Maskvoje einančios "Pravdos redaktorius. Jis norėtų pa
garsėti komunistų partijos teoriku, bet jo teorijas anks
čiau griovė Stalinas, vėliau Chruščiovas, o dabar jas griau
na Brežnevas. Suslovas visuomet eina su centro kamiteto 
kylančia opozicija, diskusijose jai pritaria, bet paskuti
niu metu persimetą į daugumos pusę. Suslovas pritarė 
ukrainiečiui Šelestui ir ragina jį priešintis Brežnevui, bet 
kai centro komitete kilo klausimas, kas daryti su Šelestu, 
tai Suslovas pasisakė prieš jį. Sųslovas nenorėjo, kad pre
zidentas Niksonas būtų kviečiamas Į Maskvą, bet pasku
tiniu momentu balsavo už prezidento kvietimą.

Vilniuje išleistas Suslovas masiniu tiražu todėl, kad 
Suslovas gana gerai pažįsta rusų okupuotą Lietuvą. Kai 
rusai pirmą kartą įsiveržė į nepriklausomą Lietuvą, tai 
Kaunan jie atsiuntė Vladųnirą Dekanozovą. Jo klausė 
sovietų ambasadorius Pozdniąkęvas, sovietų karo vadai 
ir Lietuvon pasiųsta čekos vadovybė. Dekanozovas su
galvojo “liaudies seimą” ir nutarimą, kad lietuviai ko
munistai važiuotų į Maskvą ir prašytų Staliną “priimti 
Lietuvą” į Sovietų Sąjungą. Kad Stalinas “prašymą pa
tenkintų”, tai Salomėjai Neriai liepė važiuoti ir asmeniš
kai perskaityti Stalinui parašytą poemą. Vėliau paaįš- 
kėjo, kad Dekanozovas buvo pats didžiausias Sovietų 
Sąjungos ir komunistų partijos priešas. Jis buvo toįęs blfc 
gas, kad reikėjo jį sušaudyti kartu su kitais “pasiuku; 
siais šunimis”. ;

Dekanozovas pačių komunistų buvp sušaudytas, bęt

rųsaį siųstų ne jį yięną. Sųslovas okupuotoje Lietuvoje 
ėjp tas pačias pareigas, kokias anksčiau buvo ėjęs Deka- 
nųzpvąs, bet jis turėjo patarėjų komitetą. Suslovas bu
vo jąu komunistų partijos centro komiteto narys. Jis pir- 
miųįnkąvo okupuotai Lietuvai valdyti sudarytam komite
tui- Sųslovas siautė Lietuvoje 1944 -1946 metais. Lietuvoje 
tais laikais padarytos žudynės, trėmimai ir krašto apiplė
šimas vyko pagal Suslovo planą ir su pilniausiu jo pri- 
tarinjų.

Tąis laikais Suslovas kartais parašydavę straipsnį 
lietuviškai ir rusiškai leidžiamoje komunistų spaudoje. 
Retkarčiais jis net kalbą pasakydavo sukviestiems lie
tuviškiems komunistams. Dabar yra surinktos tais lai
kais Suslovo sakytos kalbos ir'išspausdinti rašiniai, vis
kas gražia išversta į lietuvių kalbą ir išleista Suslovo 
“Rinktinių raštų” titulu. Kaip anksčiau melavo Dekano
zovas ir vertė meluoti rusams tarnauti pasišokusius kvis- 
lingus, taip šįandiep meluoją ir Suslovas okupacijai pa
teisinti išleisįųpsę raštuose. Suslovas šitaip lietuviams 
pasakoja:

“Amžiais buvusi politiškai ir ekonomiškai savų 
ir svetimų išnaudotojų pavergta, lietuvių tauta 1940 
metais nusimetė išnaudojimo pančius, likvidavo dva
rininkų, kapitalistų ir fašistinių valdininkų viešpa
tavimą ir įvedė savų, darbininkų ir valstiečių, val
džią pati tapę sąyo likimo šeimininkų. Išmintingai 
pasirinkusi vienintelį teisingą kelią savo laimei pa
siekti, socializmo kelią, lietuvių tautą įstojo į bro
lišką Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos tau
tų šeimą”. ' ’ X.
yisa Suslovo “Rinktinė” yra panašiu stiliumi ir pa

našiomis sąvokomis parašyta. Vieta neleidžią nurodyti, 
ką ir kaip lietuviai likvidavo ar nęlįkvidavo, bet galima 
aiškiai pasakyti, kad 1940 metais nei lietuviai darbinin
kai, nei lietuviai valstiečiai savo valdžios neįsivedė. Lie
tuviams valdžią priemtė Dekanozovas, kuris tais laikais 
komandavo rūęų karo jėgopis, įsiveržusias į Lietuvos te
ritoriją. Dekąnozoyąs paskyrė Lietuvai prezidentą, De
kanozovas paskyrė Mečislovą Gedvilą ir Ąntaįą Snįečkų. 
Pastarasis tvarkė ne tik komunistų partijos reikalus, bet 
jis sėdėj.o vidaus reikalų Įnihistęrijoj ir 'organizavo lie
tuvių ąręštus.

Lietuviai manė,- kad socialistinė santvarka jiems bus 
naudingą, ką nors gero atneš, tuo tarpu Suslovo atneštas 
llsocializmas” viską darė atvirkščią!. Rusų įvestas ir Sus
iuvo minimas “kelias į socializmą” bųyo labai jsunkus, 
nes rusai viską plėšė ir vežė į Rusijos gilumą. Lietuvos 
okupaciją rusams buvo “spciąlizmas”, nes jie galėjo sau
valiauti, nuo lietuvių plėšti ir saviems vežti, bet lietu
viams tąi buvo didžiausios baimės ir didelio vargo metai. 
Suslovo atnešta baimė įr vargas Lietuvoje dar ir šian
dien nępasįbaigė.

lįetųyįų, Utyįy jr esto įgalioti 
asmenys buvo Suomijos val
džios areštuoti. Papildyta 1973 
m. Vliko sąmata, išklausytas 
Politinės komisijos praneši
mas ir kiti klausimai.

Dėl Helsinkio įvykių trumpą 
žodį taręs Vliko vicepirminin
kas, laikinai einąs pirmininko 
pareigas Juozas Audėnas. Jis 
perskaitė Suomijos Užsienių 
Reikalų ministerijos liepos 5 ir 
6 d. išleistus oficialius komu
nikatus, kodėl buvo sulaikyti 
devyni užsieniečiai. Pranešė
jas pabrėžė, kad pabąltiepių 
delegacijų, nuvykusių į Hel
sinkį, kur vyko Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
konferencija, savo aktyvia po
litine veikla sukėlė ant kojų ir 
Sųominjos valdžią, spaudą ir 
visuomenę.

Visa tai atsispindi Suomijos 
spaudoje, kurios keliolika iš
karpų su vertimais į ąngjų kal
bą gavo Vlikas.

Liepos 7 d. “Hęlsingin Sano- 
mat” įdėjo ilgą straipsnį, pa
vadintą “Ęaltiečiai buvo ap
klausinėjami ir už Helsinkio”. 
Kąip jau žinome, kai liępps 6 
d. suimtieji pplįcijps buvo iš 
kalėjimo paimti, nuvežti už- 
miestin ir visi laisvai patalpin
ti gerame kambaryje. Vėliau 
juos nugabeno į Inter Conti
nental viešbutį, o iš ten, su 
pasiimtais daiktais nugabeno 
i Marsky viešbutį.

Svarbu tai, kad šis laikraš
tis įdėjo ir oficialų Suomijos 
Užsienio Reikalų ministerijps 
liepos 5 d. nakjį komunikatą 
(laisvas vertimas iš anglų kal
bos) : “1973 np liepos ,5 d. po
piet, Helsinkio kriminalinė po
tipi j a buvo priversta apklausi
nėti keletą užsieniečių, kurie 
turėjo ir dalino savo raštus.

Atvykę kaip turistai į šį kraš
tą, apklausinėjamieji asme-

valdžia Lenkijoje apdovaųojo 39 katalikų 
kųpįgus raudonais ordinais už “parsidavi
mą liaudies vyriausybės interesams”.

televizijoje. Soneto 
pavaduotojos sen. Howard Baker

Dr. B- Nemielas, pp|itiųės 
komisijos piripininkas prane, 
šė, kad Tarybos jai duotus už
davinius komisiją įvykdžiusi. 
Ji peržiūrėjusi Valdybos pa
ruoštą dokumento projektą 
Helsinkio konferencijai įteik- 
tino, pasisakąs darytina dėl So
vietų Sąjungos ūkinio rajona
vimo, nes tai palies įr Lietuvą 
ir, kad dedant pastangas gauti 
Ijetųvįų kalįją transliacijas 
Lietuvai, pirmenybė reikia duo
ti “Radio Free Europe” sto
čiai.

Pabaigoje J. Audėnas prane
šė, kad liepos 6 d. Ankaros 
Aukščiausias Teismas svarstė 
P. ir A. Bražinskų bylą. Pro
kurorui pareikalavus, byla 
buvo atidėta svarstyti rugpjū
čio 22 d. Prokuroras pareika
lavo padaryti naują eksperti- 
zą, kad būtų išaiškinta kieno 
ir kokiu ginklu buvo peršauta 
stiuardesė 1970 m. spalio 15 d., 
kuomet Bražinskai lėktuvą 
nukreipė nusileisti Trabspno 
aerodrome. Posėdžiui pirmi
ninkavo Jonas Vilgalys, Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio atstovas. Sekretoria
vo Vytautas Vaitiekūnas, Lie
tuvos Krikščionių Darbininkų 
Sąjungos atstovas. (ELTA).

n ai 
doma 
ji) nutraųktųsa 
tyvųmą. Apklausinėti ąsepinys 
pasisakė esą artimame ryšy su 
pabėgėlių organizacijomis, vei
kiančiomis JAV ir Kanadoje, 
ir, kad jie atstovauja tas orgą- 
nizącijąs”.

Liepos 6 d. Užs. Reik. Mi
nisterija išleido kitą komuni
katą tokio turinio (laisvas jo 
pirmosios dalies vertimas iš an
glų kalbos):

“Liepos 5 d. po pietų ir va
kare, devyni svetimšaliai bu
vo nugabenti į Helsinkio poli
ciją apklausinėjirrfuį. Po ap
klausinėjimo, jų daugumai 
buvo per yęlu tą patį yąl^ąrą 
pasirodyti viešbutyje, į kurį 
jie toljaų gulėjo Yyktį. Vienas 
jų tuojau taip ir padarė, bet ki
ti panoro pasilikti čia, polici
jos būstinėje, iki ryto”. (Ta 
būstinė, tai buvo kalėjimas, 
tur būt policijos daboklė, į ku
rią suimtieji buvo nugabenti, 
paimti iš jų diržai, kaląraiščiai 
ir kt, dėl baimės, kad jie ne- 
nųsižudytų. Red.).

Aukščiau minėto laikraščio 
korespondentas klausė Vidaus 
Reikalų ministerį, aukštus Užs. 
Reik. Min. ir policijos, pareigū
nus. Niekas nenorėjo susida
riusios painiavos aiškinti.

Pabaigęs savo pranešimą, J. 
Audėnas pasiūlė reikalingą So- 
mijos vyriausybei pasiųsti pro
testą dėl neteisėtų jos veiksmų, 
Pasaulinės Baltų Santalkos at- 
stqvų arešto, šiam siūlymui 
Taryba pritarė, pavedė Valdy
bai tai atlikti ir savo protesto 
notos nuorašus pasiųsti kitoms 
vyriausybėms ir spaudai..

Toliau buvo apsvarstyti kiti

Churchillis “Triumfo ir tragedijos” at
siminimų tome ciniškai giriasi, kaip jis 
Jaltoje keliais pieštuko brūkštelėjimais 
komunistų malonei pavedė 100 mil. žmo
nių. Esą, kai mano siūlymą pasidalyti įta
kų sferomis vertėjas aiškino rusų kalbą, 
aš popieriaus lapelyje parašiau — Rumu
nija — Rusijos įtakoj, 90%, kiti — 10%, 
Graikija — Didžiosios Britanijos įtakoj 
90%, Rusijos — 10%, Jugoslavija — 50% 
— 50%, Bulgarija — Rusijos 75%, kitų 
25%

Tik beprotis galėjo taip pasielgti — uz
urpuoti pačios |ąutos teisę tai spręsti. Tąs 
pats Churchillis panašiai pasiūlė Vokieti
jos 40.% Sovietų Rusijai. Kaip tik dėl to 
Berlynas liko |10 mylii^Rusų zonoj. Stąįi- 
pąs tiek nebuvo prašęs įr nesitikėjo, bet, 
anglams pasiūlius, sutiko, pūtiko ir Roo- 
seyeltas. Taigi Įąį pąsąųljs stebis jų gųdrų- 
mu ir lai mątp, kaip šie trys (įidieji spren
dė pasaulio jikimą ir prekiavo tautomis.

Britanija atidavė komunistinei Rusijai 
Baltijos auksą ir laivus, gen. Kubiliūną, 
daug jugoslavų, serbų, kroatų, rusų ka
zokų dalinius. Visi jie tapo nužudyti- Tai 
vis va<|inasį reali politika. Amerikiečiai ir 
britai karo pietų ir pirmaisiais po karo mė
nesiais rėnąė visomis keturiomis komunis
tinę Rusiją įr jos ągeų|ųs. Anięrikiečjąi 
parvežė iš Maskvos į Italiją 40 kpmupistų 
vadų su Togliačiu.

(Bus daugiau}

blausiai patvarų ir tvirtą faktorių, užtik- 
ripantį taiką ir gerą tvarką ir pažangą Eu
ropai”.

Taip pasakė Churchillis anglų parla
mente 1944 m. rugs. 2 d.

Arba vėl:
Churchillis norėdamas įtikti Stalinu^, 

Teherane vadino jį Rusijos fĮarbo žmonių 
mylimu vadu ir dovanojo jam puksinį kardą.

Britanijoj Stalino paveikslus kabinda
vo bažnyčiose ant altorių. Pąts Gąpterbu- 
rio anglikonų dekanas, vyskupas, p?. Haw- 
lettas Johnsonas pasakojo tęįevizijos pro
gramoj, kad jam krikščiųijybė ir kopių- 
nizmas yra neatskiriami dyypiai. Jis bu
vęs vienas iš pirmųjų, kurie pritarė bol
ševikų revoliucijai Rusijųję. Johnsonas 
karts nuo karto keliaudama^ į kQippnisti- 
nę Rusiją ir Kiniją ir grįžęs ęakydąyų ęp- 
tuziastiškas kalbas.

Ir Vengrijoje vyskupai sutįkq pripažin
ti komunistinę valdžią ir pąsįĮacįėjo įsaky
ti kunigams nesipriešinti kojchqzinimui.

, Lenkijoje irgi kardinpįas N^yszynskis 
1957 pi. patąrč studentaują įjr kitiems su- 
kėlusiems pasipriešinimą kqmpnjstinei vąl- 
džiąi, , kurių net policija pegalėjo nuipaį- 
šipįi pęr 5 diegas, nereikąlajjti per 
laisvės, nes esą, bažnyčią gaunanti pašai-

' Tolstojus sąkp, kad rąšytoįąs yrą ųiupis 
brangus ir pei^ąĮįpgas |įęk, kiek jis atiden
gia sąyo siejas yįjįųjipę yęįįją.

Mano apysą^ps įęfoįųs, kurį ąš myįių 
visa savo sįpįpą ętįpyyhę, ^ųrį ąįppgiųpsi ąj- 
kurti visoj įps grožėj įr kuri visados buvo, 
yra ir bus grąžįaųsįa — teisybę.

T. domęį^sįs pą|įįWgb LiFtu' 
voj, pyz. cąfp sųgrįęžtįpją ppįįfį^ų R9 19Q5 
m. įvykių, įjjFįąį įįs pęppįtąfę įf są- 
vo žmoniškųjų nfįpęįpą.

1908 m. prqga J. sypjjiipq įr
lietuviai telegrąipa. kurią pąsįrašė “Lie
tuvių Laikpąšįįs”, “Yįjpįąųs Žįflips” “Me‘ 
tuvos Ckiniųkąs” ir “YįĮįįs”.

Ed. Levįps^ąs bųyq ląisyąjpąnįško toįs- 
tojizmo sklęįjįėjąs pįęiųycųe.

Ir jaunąs MhU spąį-
rašinėjo su T. Tolstojus savo didžiulį vei
kalą “Karas įr Tąipa” perrąšinėįų septynis 
kartus, iki iš<įrįsq įšleįsti į yįęšųmą.

Tolstojus 1908 m. rašė, Marksas atrodo 
vienintelis iš visų mokslininkų, rimtai įsi
gilinęs ir sėkmingai stengiasi išaiškinti pa
grindinius dėsnius, kurie vadovauja isto
rinei evoliucijai, panašiai kaip Darvinas 
triumfuojamai pakertė biologijos ir ana
tomijos mokslus. Tada istorija galės kaip 
geologija ar astronomija, spėti ateitį.

Žmonėms dažnai reikia nuolat kartoti 
“Carthago delenda ėst” ir Kartagina tikrai 
kris, — pavyzdžiai. — valdžia yra prievar
ta. krikščionybė yra kuklumas, nesiprieši
nimas. meilė, — taigi krikščionys neturi 
tarnauti ir palaikyti yaljdžią. (Žipoma čįą 
Tolstojus neigia yąldžios prievartą geriems 
žmonėms ir nuipąto, kacį yalstybės val
džia dar ilgai bu$ Zi. G.).

Tolstojus žavisi Thoreau (1817 - 
kaip nepaprastu Amerikos rašytoj 
parašiusiu 
jis skelbia 
kaip atsvarą prieš 
reikalavimus ir,iadėl nUėyusį į kjalėjhną 
atsisakymą mokėti mokesčius, kurie, 
tvirtinimu, būtų buvę panaudoti karui 
prieš Meksiką paremti ir vergiją! palaiky-

dra yra asiųeųiškaį pąreiškusi prelatui d r. 
J. B. Končiui, kad per paskutinius 25 me
tus prieš tėvo mirtį tvarkiusi jo archyvą ir 
rašiusi, ką jis diptuqdayo. Jįs daug |cartų 
kartojęs, kad esąs ne rusų, bet lietuvių 
kilmės, jis esąs lietuvis: įq visi tėvai ir 
protėviai — kilę iš Lietuvos ir vadinosi 
Indris. Apie tai smulkiau buvo ir “Naujie
nose” 1973. VI. 6 dieną.

(Pabaiga) t

Kai prisimenu istorinius faktus ir ap
galvoja juos laiko perspektyvoje, tai pra
šyte prašosi išvados, kad ir politikai, spręs 
jiami visokias problemas, negali atsikra- 
įyti paprasčiausių žmoniškų silpnybių. 
Esą, tu mane nori mokyt, bet aš geriau 
pats išmanau, arba besaikis pataikavimas 
Riekiant tikslo, arba išdidus elgesys, įžei
džiąs ne tik partnerį, politiką, bet ir atsto
vaujamą valstybę ir daug klaidų.

PRADĖSIU NUO iCHIMICHILIO

Rusų armijos dabar štai jau prie Var
šuvos yartų. Jos neša Lenkijai išlaisvini
mų j Lenkijos rankas. Jos teikia Lenkijai 
laisvę, suverenumą ir nepriklausomybę. 
Todėl Lenkija prašoma būti draugiška Ru
sijai. T^iP pasakė Churchillis anglų par
lamente 1944 m. rugpiūčio 2 (L

Arba vėl — Lenkija visada buvo niek
šiška pęrgalėj įr kilni tiktai pralaimėjime. 
Lenkiją suvaidino šakalo vaidjpenį salią 
naciškų vilko čekų (Xros atveju.'

Bet dąr gražiąu:
“Aš sveikinu maršalą SI aliną, didvy

rišką kovotoją, ir aš tvirtai tikiu, kad mū
sų susitikimas su Rusija įrodys kaip įa-

ppdtch nusibosti ty pači y senatorių veidai 
Sam Ervin (dešinėje) ir 

(>u akiniais) už Fų sėdi ad\
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Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’".

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V1L: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St 
tek 925-8296

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

uždaryta. " 
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. 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
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą;

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

2454 WEST 71 st STREET
Ofise telef*: HEmiock 4-2123

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
; ORTMOPEDAS-PROTEZISTAS
1 Aparatai - Protezai, Med. Ban- r dažai. Speciali papafba kojoms

(Arch Supports) ir t t

2450 We«» 63rd $♦., Chicago, III. 60*29 
t4M»: P R expect 6-5034

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

naujienas

ANTANAS GHINIUS
--- * z

Atidaryta Jūrų ‘Švyturio’ kuopos šaudykla
Liepos 22 d. Jūrų “švyturio” 

šaulių kuopos Pilėnų stovykla
vietėje prie Dainavos įvyko 
įrengtos šaudyklos atidarymas 
su visomis ceremonijomis, da
lyvaujant spaudos atstovams, 
svečiams ir šauliams. Ėuvo iš
rikiuotas uniformuotų šaulių 
būrys su Amerikos, Lietuvos ir 
Jūrų “Švyturio” šaulių kuopos 
vėliavomis.

Šaulių vadovybę kurią suda
rė LŠST c. v. pirmininkas Vin
cas Tamošiūnas, Jūrų skyriaus 
vadovas Mykolas Vitkus, c. v. 
vicepirmininkas Alfas Šukys ir 
garbės teismo narys Marijonas 
šnapštys, su raportu sutiko šau
dymo instruktorius Jonas Bal
sy,s asistuojamas šaudymo in
struktorės p. Kniurienės.

Šaudyklą atidarant kalbas pa
sakė; “švyturio” šaulių kuopos 
pirmininkas Mykolas Vitkus,

-moiras
ŠIANDIE PIRKSI

ORO VĖSINTUVĄ,
ŠIANDIE GAUSI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GeLINYČIA 

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

—-------- ------------ - ■' - J--------

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilni apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ays. 586-1220

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstump. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS :
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kaadien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
val.

LŠST c. v. pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas ir garbės teismo na
rys Marijonas Šnapštys. M. Vit
kus savo kalboje pasakė: — čia, 
toje vietoje, prieš trejus metus 
buvo tik kalnas ir didžiausias 
raistas, į kurį ir įeiti nebuvo ga
lima. O Šiandieną visi matote, 
kas yra padaryta. Kalnas aply
gintas, raistas žemėmis užpiltas. 
Įrengta šaudyklą pagal visus 
Michigan© valstybės reikalavi
mus. Įrengta lauko vandens 
pompa, kasamas ežeriukas ir pa
statytas moderniška lauko išvie
tė. Netrukus bus pradėtas sta
tyti administracijos pastatas su 
sale, virtuve, valgykla, raštinei 
patalpa ir keliais miegamaisiais 
kambariais. Ant likusio kalno 
bus pastatytas Lietuvos Laisvės 
paminklas ir trys stiebai vėlia
voms, kur plevėsuos Amerikos, 
Lietuvos ir Jūrų “švyturio” 
šaulių kuopos vėliavos. Pašku- 
tiniesiams įrengimams turiu ir 
mecenetus. Lietuvos paminklą 
įrengia šaulys Klemensas Urb- 
šaitis, o tris vėliavoms stiebus 
pastato šaulys Juozas Kinčius. 
Stovyklavietė tarnaus ne tik šau
liams, bet ir visiems lietuviams.

LŠST c. v. pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas savo žodyje pasvei
kino šios stovyklavietės inicia-H 
torius rengėjus ir į šaudyklos 
atidarymą atvykusius svečius 
pasakė:

— Dalyvavau šv. Petro bažny
čioje Dariaus ir Girėno 40 metų 
nuo jų žuvimo sukakties pami
nėjime ir tenai kun. Viktoro 
Kriščiunevičiaus pasakyto pa
mokslo buvau labai sujaudintas. 
Tenka man didelė garbė dalyvau
ti šiame istoriniame Įvykyje ir 
atidaryti šią Jūrų “švyturio” 
šaulių kuopos Įrengtą šaudyklą. 
Kaip gera ir malonu turėti nuo
savą pastogę svetimoje padan
gėje. Linkiu geriausios sėkmės 
pradėtąjį darbą baigti ir džiaug
tis savo darbais.

Garbės Teismo narys M. 
šnapštys savo žodyje pasakė: 
— Visados širdžiai miela pasvei
kinti tokį darbą,'kuris tarnauja 
lietuvių veiklai, o ypač tokį, ku
ris tarnaus ne tik mums, bet ir 
po mūsų. Ir ateinančių kartų 
gražiai 'bus' Įvertinas.

Po pasakytų kalbų LŠST c. v. 
pirmininkas V. Tamošiūnas per
kirpo juostelę ir atidarė šaulių 
šaudyklą. Po atidarymo su My
kolu Vitkumi paleido Į taikinius 
pirmuosius šūvius. Mykolas Vit
kus šovė Į 9 taikinį, o Vincas 
Tamošiūnas — į 10 taikinį.

Vėliau padaryta daug nuotrau
kų, ir šaudyklos atidarymas ap
laistytas šampano taurelėmis.

Reikia stebėtis, ką gali pada
ryti darbštūs ir užsispyrę šau
liai. Jie, pasiėmę atostogas, ne
važiavo kur nors į Floridą ar Ba
hamos salas, bet susimetę dirbo, 
triūsė Pilėnų stovyklavietėje, 
štai tie mūsų užsispyrėliai: My
kolas Vitkus, Antanas šiurkus, 
Stepas Lungys ir Vincas Rin
kevičius.

— ------------ ----------- .——-------------------------- --------- -— ——
Jau išėjo iš spaudos ir galimą 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:

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

' Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
iii - imi M  ........    m V m imi linn II ---------- -------------------- ■■ I.m!

Atidarant Pilėnų stovyklavie
tėje Šaudyklą, {vertindami Sau
lių šį gražų užsimojimą auko
mis parėmė ir po 100 dol. paau
kojo: Anėlė ir Alfonsas Žiedai, 
Algis Bražėnas ir Vincas Atko
čiūnas. Pastarasis tuo pačiu ir 
LžS-gą parėmė ir jai per Vladą 
Selenį įteikė 10 dol.

Atidarymo iškilmėm pasibai
gus šaudymo instruktorių Jono 
Balsio ir p. Kniurienės vadovau
jami ir instruktuojami daug kas 
mokinosi šaudyti ir ilgai girdė
josi šūvių garsai, žurnalistai 
irgi nesnaudė. Vladas Selenis 
ir Antanas Grinius platino LŽ 
S-gos neperiodinį leidinį “Lie
tuvis žurnalistas”.

Kaip buvo Amerikoj 
išnaikinti bizonai
Dar neseni laikai, kai visą š. 

Amerikos kontinentą dominavo 
indėnai ir bizonai. Jei indėnų 
būtų buvę tiek daug kaip bizo
nų, baltieji arba blyškaveidžiai 
niekados nebūtų čia kojos įkėlę.

Skaičiuojama, kad baltao- 
džiams avantiūristams pirmą 
kartą Amerikos kontinente įkė
lus koją, bizonų (amerikoniškų 
taurų, stumbrų) galėjo būti virš 
100 milijonų.

Bizonai yra gyvuliai klajok
liai. Tebebūdami skaitlingi ir 
laisvi jie vasarai grįždavo į šiau
rę, o žiemai artėjant vėl pasi
traukdavo į pietus kad ir ne 
tiek toli, kaip paukščiai. Kad jų 
migracija į pietus būdavo gana 
vėlyba, galima spręsti iš to, kad 
jie turėdavo palaukti kol didžio
sios upės apšaldavo ledu, per ku
rį jie keldavosi skersai upes. Ko
kiomis masėmis jie migruodavo 
bus aišku iš to, kad viena jų 
banda užimdavo nuo 80 kilome
trų ilgumo ir 40 klm. platumo 
erdvės. Pirmieji geležinkelių 
Amerikoje statytojai pradėjo bė
gius kloti bizonų išmintais “vieš
keliais”. Deja, geležinkeliai ir 
buvo kaltininkai, .kad visi tie 
milijonai gyvulių buvo išžudyti. 
Transkontinentinės geležinkelio

linijos iki Pacifiko okeano sta
tyba pritraukė tinstančius avan
tiūristų, medžiotojų ir kitokių 
nuotykių ieškotojų, kurie pra
dėjo bizonus masiniai “medžio
ti”. Bizonų skerdynės masiniai 
vykdavo išilgai geležinkelio bė
gių, per kuriuos bizonų masės 
turėdavo pereiti.

Per vieną tik 1877 metų Žie
mą tuo būdu buvo išnaikinta ma
žiausiai apie šimtas tūkstančių. 
Per nepilnus 3 metus tų gyvu
lių iššaudyta 5 milijonai ir 373 
tūkstančiai. Bet tai buvo dar 
tik pradžia.

Atsirado garsieji medžiojimo 
specialistai, kaip pavyzdžiui Bu
ffalo Bill (tikroj ū pavardė Wil
liam Cody), kurs pats vienas 
per pusantrų metų iššaudė 4,280 
bizonų. Vėliau pradėta orga
nizuoti “medžipjitno ekskursi
jas” specialiais traukiniais, ku
rie privažiavę bizonų bandą su
lėtindavo greitį, kad keleiviai 
galėtų šaudyti pakelėj besiga
nančius gyyulius. Kiekvieną 
kartą įvykdavo masinės bizonų 
skerdynės. Bizonų “steikas” ta
da tikrai nekaštavo tiek, kiek 
dabar, nes už nušautą bizoną mo
kėdavo po 25 centus ir tai tik už 
liežuvį. jp

BIZNIERIŲ JUOKAI

Linksmos istorijos iš biznie
rių gyvenimo yra noriai klauso
mos ne vienų biznierių.

Štai du bičiuliai sutarė eiti į 
biznį. Jiedu nusipirko sunkve
žimį, nuvažiavo į turgų, prisi
pirko obuolių po 25 centus sva
rą ir parsivežę visus obuolius 
netrukus pardavė už tą pačią 
kainą — po 25 centus svarui. 
Taip jiedu bizniavo keletą sa
vaičių. Pagaliau vienas partne
ris sako antrajam: “Kažkas ne 
taip išeina. Mudu gi nepadaro- 
va jokio pelno“.

“Tiesa sakai”, pritarė antrasis 
partneris. “Mano nuomone, mu
du turiva pirkti didesnį sunkve
žimi”...

REMKTTE TUOS 3IZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI .

“NAUJIENOSE^

NAUJIENOS ■
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu

□

I Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Musę Dttvat, kuriam timauĮame, ^all mus išgelbėtų Dan. 3:17.
• « •

Kartais Dievo apveizda daleidžia mums nevienodas aplinkybes ir Dievo 
vaikai niekados neprivalo patys paskirti laiką ir sakyti, kad tame laike tur 
ateiti jų išgelbėjimas, arba vėl paskirti laiką kada Dievas gal paduoti juos 
visai valiai jų neprietelių ir neisrodyti jiems nė jokios malonės. Atsitinka, 
kad kartais Dievo žmonės, kurie yra surišti ir neturi laisvės apsakyti Tie
są, pasijunta kad jiems, lygiai kaip aniems trims Žydų jaunikaičiams, su
dega jų ryšiai, ir paliuosuoja juos, ir patiekia jiems didesnę progą liudyti 
apie Dievo garbę.

Mes patys negalime spręsti arba skirti sau Dievo apveizdą, bet priva
lome studijuoti ir stengtis apsipažinti su savo pareigoms ir ištikimai atlikti 
jas, atsižiūrint kokios būtų sėkmės; visuomet reikia pasitikėti Viešpačiu 
Dievu.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia, Į visus Šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ‘‘Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
purtysite tokiu adresu: F. Zavlstf 3715 W« 66th SK Chicago, Illinois 60629

IV. RASTO TYRINtrOJAI- 
iiiKiiaiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

HOME
Street

6-2345-6

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL
b/ 2533 W. 71st

Telef.: GRovehill

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
a i k yr e automobiliams pastatyti

dol.
Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojuL
Užsakau Naujienas savo ------------------------------------------ ‘ kaip dovaną

___  proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintu. 

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ

ADRESAS

IR VARDAS-

Par&tas

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, graliai {rista, 592 psl. 54.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL ------------ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

Įrištas, 431 psl. ------ ------------- ------------------------- $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, mlnkš 
tais viršeliais — __________________________ — $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p' $2.00 
Prof. S. Kairys, LIEtUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ---- ------------------------------------- ---------------$5-00
Juozas Liūdžiua, RAŠTAI, 250 psl. ---------------—........— .. $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pel. ------ ------------------------ -------------------- ---- U-00
Janina Narūne, TRYS IR rlENA, jaunystės atsiminimai. 

170 psl-  _______________________________ $3.00
AA Godelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232

y puslapiai. ___ __ __________________ ......-------------------$3.00
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SU, Chicago, HE 60608. — TeL HA 1-6100

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NĘBpTĮJ. IR NAUJUOS,,, 4. k., 

TProf Vaclovo Biržiškos 'Senyfc Lietvviškv Knyov iėJortk* ' 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias.

— Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.
Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, HE 60608.
>. - ---------- ---- -------------------------------- ------------------------------------'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

bOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAINUO 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
? Chieagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

,_____ ___ -
4

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

5R NAKTĮ.

TURIME I 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
. i (LACEAWICZ)

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

HHp’ : P. j; RIDIKAS <
3354 So. HASTED STREET ’ ’ Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S « NAUJIINO3, CHICAGO 3, ILL.— MONDAY, JULY 30, 1973



ANEKDOTAI
. Lenky humoras

Paryžiuje leidžiamas lenkų 
“Kultūros” žurnalas duoda šių 
laikų lenki] humoro pavyzdį:

žmogelis baigia prigerti Vis- 
loje ir reikia;

— Gelbėkite! Gelbėkite 1 
Kažkas nuo tilto klausia:
— O ar tu studijavai Marksų?
— Studijavau, studijavau!
— O ar studijavai Leniną?
— Studijavau! Bet pasisku

binkite, gelbėkite mane!
— Kvaily! Užuot studijavus 

Marksą ir Leniną, reikėjo mo
kytis plaukti!

Juokais

Atsilankęs kolchoze, Brežne
vas paklausė juokais:

— Na, kaip gyvuojate? Ar ge
rai?

— Labai gerai — taip pat 
juokais atsakė kolchoznikai.

Dar iš lenku “Kultūros”

Klausimas: Ar galima nupirk
ti padorų žmogų?

Atsakymas: Nežinome. Bet 
{parduoti galima.

Kitas klausimas: Ar galima 
išsiversti su gaunama alga?

Atsakymas: Nežinome. Ne
mėginome.

Profsąjungos
— Kuo skiriasi Jerevanės 

(miestas Kaukaze) radijas nuo 
profsąjungų?

— Jerevanės radijas neegzis
tuoja, bet veikia, o profsąjungos 
egzistuoja, bet neveikia.

Punktualumas

žinomas lenkų pianistas Igna-

cas Pąderevskis gavo sykį šito
kį pakvietimą:

“Mano žmona atliks Jūsų gar
bei savo kompozicijas, mano duk
tė padainuos keletą romansų, o 
mano sūnus pagrieš smuiku. Po 
jų pasirodymų, dešimtą valandą, 
prasidės banketas”.

Paderevskis atsakė:
“Labai, labai dėkoju ir prii

mu Jūsų malonų pakvietimą. 
Atvyksiu lygiai dešimtą valan
dą”.

Viskas aišku
Pradedantis kompozitorius at

ėjo pas Antaną Rubinšteiną ir 
paprašė leidimo paskambinti du 
savo kūrinius. Jis baigė pirmąjį 
iš jų ir norėjo pradėti antrąjį, 
bet A. Rubinšteinas pertraukė ir 
pasakė:

— Ačiū, gerbiamasai! Nesivar
ginkite, jūsų pirmasis kūrinėlis 
man daug daugiau patinka, negu 
antrasis!

Apgailėtinas mažmožis

Praeito šimtmečio gale Vie
nos konservatorija buvo paskel
bus, konkursą, kurio nugalėto
ja beveik būtų buvus viena dai
nininkė, turėjusi “ryšių” ir pa
žinčių, bet visiškai neturėjusi 
balso. Vėliau kažkas paklausė 
konkurso komisijos pirmininką 
Gustavą Malerį:

— Ar tiesa, kad ponia N be
veik būtų laimėjusi konkursą?

Maleris atsakė visai rimtai:
— Tikra tiesa. Jai trūko tip 

vienobalso — jos nuosavo. Į
Prie paminklo

Du praeiviai šnekasi prie pa
minklo A. Puškinui (Odesoje).

FLORIDA
Floridos lietuviai protestuoja 

prieš prekybą su rusais

Dvi lietuvių grupės St. Fe- 
I tersburge, FL, lietuvių respu- 
. blikonų skyrius ir Lietuvių klu- 
' bas, liepos 12 d. piketavo Honey
well kompaniją, smerkdamos šios 
kompanijos daugelio milijonų 
prekybos sandėrį su Sovietų Są
junga. Piketuojama buvo šios 
kompanijos įmonė Pinellas aps
krityje.

Piketuotojai įteikė Honey
well kompanijos pareigūnams 
laišką su reikalavimais, kuriuos 
Sovietų Sąjunga turėtų paten
kinti prieš galutinai 'susitariant.

Įteiktuoju laišku reikalauja
ma suteikti apsisprendimo lais
vę visoms sovietų pavergtoms 
tautoms, ypač Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai; panaikinti suvar
žymus emigruoti visoms mažu
moms ir tautybėms; nustoti per
sekioti religiją; sumažinti plėši
kiškus muitus pakietams, ku
riuos giminės siunčia į okupuotą 
Lietuvą; paleisti Simą Kudirką 
ir leisti jam su šeima emigruo
ti i JAV Valstybes.

Jei iš Honeywell valdybos pir
mininko Jameso Bingerio nebus 
gauta atsakymo į reikalavimus 
savaitės būvyje, bus ruošiamas 
kitas protestas.

Piketavimą aprašė ir laiško 
reikalavimus paskelbė “St. Pe
tersburg Times. Laikraštis Įdė
jo ir keturių skilčių dydžio pike
tuotojų fotografiją.

Į
TRUMPAIi 
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Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲ JŲ t LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmilsme tome yra 208 puslapiai, o antrafame 226 puslapiai*
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už S4.I0, o kietuose 

viršeliuose už S6.0C.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

: NAUJIENOS
1739 So. H listed Street Chicago, Illinois 60608
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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

------------------- . ■ _ . ■____________ , _ ...... . , ,, ' 11,11....... * 11 ■* * » ' *___ . ... . .

' -- - - - =xs======---- ;
SIUNTINIAI Į LIETUVA

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ž COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

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

į V. VALANTINAS
-.............. ■   - ,1 -- » I H.MWUUUU B—tS.ire’.“.-? .'J-T.1'.———— —
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

Vienas iš jų sako, rodydamas i 
paminklą: — Tik pagalvok! Jam 
pastatė paminklą tik už tai, kad 
jis rašė “Mirusias Sielas”.

— žioply, tai parašė ne jis, 
o Gogolis!

— Jei taip, tai juo labiau: už 
ką jam pastatė paminklą?

Kas geriau?

(Jerevanės radijas)

—-Kas geriau: būti kvailiu ar 
plikiu ?

— Kvailiu, nes ne iš karto ga
li atpažinti.

Karas ir Taika

Aukštas sovietų pareigūnas 
savo sekretorei liepė mašinėle 
perrašyti L. Tolstojaus “Karą 
ir Taiką”.

— Bet, drauge viršininke, juk 
Tolstojaus veikalus galima gau
ti knygyne...

— Matote, mano sūnūs skaito 
tik Samizdato leidinius, o aš vis 
dėlto norėčiau, kad jie perskai
tytų “Karą ir Taiką...

Dauk-š laikrodį!

1945 m. “nugalėtojai” rodė 
Veronoje kažkokį sovietų filmą 
ir apžvalgą. Apžvalgoje buvo 
parodytas susitikimas Jaltoje. 
Kai Stalinas, sveikindamasis, iš
tiesė ranką Churchilliui, salės 
tylumoje pasigirdo:

— Duokš laikrodį!

žiūrovai prapliupo juokais: 
jau tada visi žinojo, kad sovietų 
kareiviai ir karininkai plėšia ir 
vagia ypač laikrodžius.

Surinko L. U.

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

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

2. Vende Frankienė - VeitkeviJieni, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50.

I

— Aleksandras J. Chaplikas, 
Boston, Mass., SLA viceprezi
dentas, Altos veikėjas ir Ame
rikos Legiono Dariaus — Girė
no posto narys, dalyvavo Ame
rikos veteranų suvažiavime, 
Washington, I). C. SLA kon
vencija įvyks 1974 m. liepos 
1 — 1 d. Bostone. A. J. Chapli
kas ir kiti SLA veikėjai jau 
pradėjo planavimo ir pasiruo
šimo darbus lai konvencijai 
Statler Hilton viešbutyje.

— Antanas Stankus iš Mar
quette Parko apylinkės atšven
tė 85 m. sukakti. Jis buvos ir 
tebėra veiklus įvairiose orga
nizacijose bei bendruose lietu
viškuose darbuose.

— Liudas Kronas iš Lyons 
apylinkės mėgsta gamtą ir pra
leisti joje laisvą laiką kartu su 
draugais ir pažįstamais, todėl 
nupirko vasarvietę Fox Lake 
apylinkėj ir ją pavadino Čičins
ko dvaru. Ten pat dabar nu
pirko vasarnamį Edmundas 
Vengianskas. Kartu su dail. 
Onos Kronienės vardadieniu, 
įvyko tų vasarnamių atidary
mas dalyvaujant artimiesiems 
draugams bei giminėms. Sve
čiai turėjo progą pamatyti nau
jausius dailininkės kūrinius 
skoningai išdekoruotoje vasar
vietėje.

— Red. Algirdas Pužauskas 
išvyko 2 savaitėms atostogų į 
Minnesotos valstiją, Algirdas 
Budreckas į Hot Springs, Ark.

— Marion Jurgel - Goberiūtė 
yra rimtai serganti, ją ištiko 
paralyžius. Marion Jurgel yra 
rimta lietuvė užaugusi Mar
quette Parke ir čia veikė nuo 
mažų dienų. Parapijos mer
gaičių draugijoje, Lietuvos 
Vyčių 112 Kp. jr priklausė pa
rapijos chorui, dabar priklau
so šv. Teresės, draugijai ir šv. 
Kryžiaus ligoninės pagelbi- 
niam vienetui. Ji yra dr. Wens- 
kūno priežiūroj^.

— Donna Gustaite - Kamm 
buvo pakviestą Illinois valsti
jos Lieut. Governor Neil F. 
Harligan į sušauktą susirinki
mą ir pietus, kuriuose buvo 
svarstoma įsteigimas komisijos 
seniams globoti. Gubernato
rius Walker yra susidomėjęs 
vyresnio amžiaus žmonėmis, 
kurių per 60 metų Illinojaus 
valstijoje yra apie 2,500,000. 
šią komisiją tvarkys guberna
toriaus pavaduotojas Hartigan. 
Laukiama gubernatorių ‘Wal
ker parašysiant šį įstatymą. 
Donna Kamm buvo vienintelė 
lietuvė šiame susirinkime iš 
100 narių “C.hicagos Hall of 
Fame”, kurių tarpe ji buvo 
pagerbta ir į garbės sąrašą 
įrašyta praeitais metais.

— Muz. Faustas Strolia, Lie
tuvos Vyčių choro ir Jaunimo 
choro vedėjas str žmona Tere
se ir keturiais sūneliais. Tho- 
mu. Matu. Jonu ir Paulium, iš
skrido į Europą kelioms savai
tėms atostogų. Muz. F. Strolia 
augęs Vokieti joje, muzikos kon
servatoriją lankęs Italijoje, to
dėl jis nori visai šeimai paro
dyti s jam brangias jaunystės 
dienų gyvenimo vietoves.

— Elena Gudauskaitė, .Lie
tuvos Vyčių choro ilgametė se
kretorė. praleido ilgas atosto
gas Lake Genova, Wis.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Keikia

TOOL MAKER
Must be good tool maker. Stea
dy job. All benefits. Good start
ing rate.

Apply in person or phone:

M. S. TOOL CO.
6525 N. Olmsted Ave.

774-7656

TOOL AND DIE MAKER 
Experienced. Top wages. 52 hour 
work week. Excellent working con
ditions. Many company benefits.

STANLEY SPRING AND STAMPING 
CORPORATION

5050 W. Foster 777-2600

WOODWORKERS
We have several positions open for 
the following: Mill room foreman. 
Operators, Router men. Good oppor
tunity with growing concern. Blue 
Cross — Blue Shield. For appt, con
tact EDDY TANAKA or SAM LOVE 

SILVER, INC. 261-1200

PLATE GLASS CUTTER

Experienced. Able to cut ¥4”, 
and %” plate 

P. P. G. INDUSTRIES 
4850 So. Kilbourn

CL 44100 Mr. Hutchinson

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

829-6668

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

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr. 

Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

EXPERIENCED FORK LIFT 
OPERATORS

Good company benefits. Must be 
ambitious.

ARMAC ENTERPRISES
4444 W. Ferdinand 722-2916

EXPERIENCED RATE MAN 
Call ANDY or STEVE

MOTOR DISPATCHER, INC.
2559 So. Archer Ave.

842-3500

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

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr. 

Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

TOOL AND DIE MAKER 
$6.60 hr. Good working conditions.

New building
HANDY BUTTON MACHINE CO.

2255 So. Rockwell. Mr. RAY
254-3000

BENCH MACHINISTS
SHEET METAL WORKER

5 year experience. Able to read and 
lay-out from Blue prints parts for 
medium size machinery.

Clybourn-Damen area.
Phono

W. C. BURKHARDT
528-3401

An Eoual .Opportunity 
Employer.

MACHINE
ASSEMBLERS

5 year experience. Work from Blue 
prints on medium size machinery.

Clybourn-Damen area.
Phono

W. C. BURKHARDT
528-3401

An oual Opportunity 
Employer.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus -iliustruota, 130 psL~S1.80.

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

juota knvga. Joje originalūs aosakymai. Badavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozai švaistai, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip oasakos 
vaikams iš ju gyvenimo, svajonių ir žvgių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonai Valaiti!, SENOVtS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti Badavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
{pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
I gi. Tj~- - --------------- — ’

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVTŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Cbicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 564 psl. Kainn 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavus lietuvis, pirmas 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 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 įsicyti, prašomi parašyti čeki arba Monor 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir

173? So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. BO6OB
b --------- ------------------------------------------- - -
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DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai SI04 metams automobilio 

Liability apdraudimas. 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

M. A. š I M K U S
Real Kete te. Notary Public * 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Meplewood. Tel. 254-7451
Beto daromi ir liudijami vertimai 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai

LAIKRODŽIAI IR WtANtBNYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 49th STRBET 
Tek Republic 7-1941

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Nimii, Ž<mė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENES1NLA.IS IŠS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUALFEDERALSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUO MA VIM A S
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA"Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233
MARQUETTE PARK

story frame — 4 apartments, 2 
furnished, 2 unfurnished. Garage 
and extra lot. Income approx. S400 
monthly. By owner — selling becau
se of ill health. PR 6-6950.

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS

FIRESIDE REALTY —
TeL 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai
aptarnauti

REAL ESTATE — OUT OF TOWhf 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS, brokeris

TERI A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovines 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef, 434-4S6®
. -7-^ ' .- TX._-.---Z J L   
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4865 Areher Av®.

Chicago, III. 6C632. “si. YA 7-5980
....'■■■,.7'^4_____________ r; ....... '-.y.....__

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

• SECRETARY
General Contractor reauires person 
with good typing and shorthand 
skills. 35 hour w’eek. Paid health in
surance.

Call Mr. Kavanagh 337-0171

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

337-7443.

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

— Experienced —
SEWING MACHINE 

OPERATORS
1240 N. Homan Ave.

3rd Floor
TeL: 235-6436

• MISCELLANEOUS
Įviirūs Dslylcil

BUTŲ NUAMAVTMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NĖRA ABEJONIŲ
1H AUKŠTO mūras du butai — 

5% ir-. 4 kambariai. Kabinetu virtu
vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo

, parko. $17,000.
i MIELAM Beverly Shores,’ norą blo
ku nuo kranto ir buvusios Leonardo 

į kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
: butai no 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildvmas. Nuomos $300 ka<? mė
nesi. Taksai $356 už 1973 m. Kaina 
$21.750.

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

j Evergreen Parko ribose. $36,600.
j LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
j71-mos ir Mozart. Kametai. Daug 
’gražių.priedu. Garažas. Įrengtas beis- 
mantas. S41 900.

I ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. £18 900.

. 6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
[sausas beismsntas. Apie 50' lotas. 
tGaražas Arti mūsų. 523.000’

4 BUTU MŪRAS Marnuėtte Parko 
’ riboje., Nauja* gazų šildymas.; j Nau- 
Has garažas. Ekstra platus lotas? — 
r$36.000. ?

6 BUTŲ .15 M. MŪRĄS.i Anie $12.000 
naiamu: Maži taksai: 'T pietus nuo 
Talmaįn/bankoi?tS8rt09Q.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tiins. mūras. Prre;parkb.’; Apie $16.000 
pajamų. Naujai .sutvarkvtas beisma.n- 
tas? Vertai ŠFR^^Ofb im^ugiair^ 
. PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000

PLATUS VERTINGAS UOTAS Mar
quette'Parke. Raiba f

Vąldis.
7051 So. Washtenaw Ave. į KK. 7,7200_ -Pt--:

7 M. MŪRtMŠ>3;’bėtu ir 2 ^biznio 
natalnu, Kiękyiefvfcv ■yieneta^ atski
rai šildonfa*. ir šaldomas? Gražiai 
įrengtas Skiepas. $9 420 pajaniu i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
vir

2 ifiiega 
Ge^
ma

29

anu, 
as. 

al kie-

nto)

f HEATING CONTRACTOR 1 
Įrengiu mieste ir- užmiesty naujus ir 
pmtatatr šerius visu rūšių -uamo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuoiai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. El. 0860*. TeL: VI 7-8447

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

Tel. 776-6931

-- ----------------------- -----------------------------—..... — ■■—..........................

A. G. AUTO
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3511^4 W. 63rd Street, Chicago, Ilk 

TWL. — 776-5818
Anicetas Garbcčlautket, mv.

------------  R—M Jin uiiu ..i .. . .g

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu k taisau kambarius, vonias, 
virtuvei. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

K. E R i H S i S 
CALIFORNIA SUF3R BCRViCc 
Tikimi auto motor’il, stoML'sl, 

tuni-ups ir t. t.
«24 S«. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO? ILL. TEL. VI 7-»327




