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J. Irvin, 
pirminin- 

dviem ko-Vaizdelis iš $ Į ežero Erie paplv-
dimį neturi laiko patikrinti dėlko jy už ranky vedamas vaikutis nebespėja kartu eiti . . .

Už Amerikos duoną ieškosi draugų Azijoje
DAKKA, Bangladeš (Bangalija). Sovietų prekybos valdi

ninko pranešimu, Sovietų Sąjunga skolina Bangladešui 200,000 
tonų iš Jungtinių Amerikos Valstybių į kreditą pirktų kviečių.

Maskvos prekybos' atstovas 
Dakkoje Boris Longinovas pa
sakė reporteriams, kad kvie
čiai pasieks Bangladešą atei
nančio mėnesio pabaigoje.

Longinovas painformavo, 
kad Sovietų komunistų parti
jos vadas Leonidas L Brežne
vas nusprendė kviečius Ban
gladešui skolinti patenkinda
mas Bangladešo ministerio pir
mininko šeiko Mujibur Rah- 
mano prašymą.

šeikas savo prašyme priža
dėjęs už kviečius atlyginti iki 
1974 metų kovo 1 dienos.

Tie kviečiai vra dalis 16 mi
lijonų tonų, kurias Maskva 
pernai pirko iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių. Dėl to pirki-[Tanaka viešėdamas Chičagoje 
mo kviečių kainos pakilo viso 
pasaulio rinkose ir daug kas tą 
pirkimą kaltina dėl grūdų sto
kos pasaulyje.

TEISĖJAS W. DOUGLAS ĮSAKE 
SUSTABDYTI BOMBARDAVIMA

L

Karo vadovybe bombardavimą nesirengia 
klausyti vieno teisėjo įsakymo

WASHINGTONAS, D. C. — Aukščiausiojo teismo teisėjas 
William O. Douglas sukėlė JAV karo vadovybę ir aukščiausią 
teismą ant kojų. Aukščiausias teismas yra išsiskirstęs vasaros 
atostogų. Teismas neposėdžiauja, užtat bėgamuosius reikalus 
sprendžia paskiri teisėjai, jeigu byla iškeliama jiems skirtame 
teismo distrikte.

SPRINGFIELD, ILL. — Illi
nois valst. sekretorius Michael 
Hovlett, paklaustas kokios spal
vos bus ateinančių metų auto
mobilių lentelės (plates), atsa
kė, kad 1974 metų lentelės bus 
kaštoninės spalvos raidės bal
tame lauke, 1975 metų lente
lės bus juoda ant geltono, o 
1976 metų lentelės, atžymint 
JAV-bių 200 metų jubiliejų bus 
trijų spalvų — raudonos, baltos 
ir mėlynos.

CHICAGA. — Japonijos mi- 
nisteris

Aukščiausiojo teismo teisė
jas Thurgood Marshall pirmas 
turėjo spręsti šią bylą, bet jis 
nepanoro patenkinti “taikos 
šalininkų” grupės. Tuo tarpu 
teisėjas Douglas, pasitaręs su 
savo jauna žmona, neseniai ga
vusią teisę verstis advokato 
praktika, nutarė įsakyti JAV 
karo jėgoms nebombarduoti 
Kambodijoje puolančiij įsiver-

Š^J±“lCR0ST0WN GREIKELIS BUS STATOMAS

Sugriuvo viešbutis
NEW YORKAS. — šimto 

metij senumo viešbučiui žemu
tiniame Manhaitanę.prie Broad
way sugriuvus 12 žmoniii_bu- 
vo sužeista ir devynių suaugu
sių ir vieno vaiko nesurandama. 
Viešbutis senovėje žinomas 
Broadway Central buvo dau
gelio žymenybių sustojimo vie
ta, bet paskutiniais.metais bu
vo labai apleistas ir daugumoje 
šalpos gavėjų apgyventas. 
Miesto meras Lindsay pasakė, 
kad tame 12 aukšti? pastate 
gyveno tarp 300 ir 325 žmonių.

daugumoje vaikų
DOUGLAS, ISLE of Man.. 

Anglija. — Staiga kilusiame 
gaisre praeitą savaitgalį čia žu
vo mažiausiai 50 žmonių ir 80 
buvo sužeistų, daugumoje vai
ku. Gaisras kilo didžiuliame 
pasilinksminimų parke pačiu 
įsižaidimu metu. Įtariama, kad 
gaisras prasidėjo iš padegimo. 
Gaisrui kylant buvo pastebėti 
trys vaikėzai paskubomis par
ką apleidžiant. Ugnis nepap
rastu spartumu apėmė 7 aukš
tų naujai statytą $5 milijonų 
pasilinksminimų centrą Sum
merland,. tuo metu pilną lan
kytojų su vaikais. Parke buvo 
apie 5,000 žmonių.

Kėsinosi sprogdinti 
Willow Springs?

WILLOW SPRINGS, ILL. — 
šio Chicagos užmiesčio prie 
Archer kelio policija suėmė 
du vyrus ir konfiskavo 300 sva
rų nepaprasto smarkumo sprog
menų, sukrautų name 8200 S. 
Archer Avė. žinovų teigimu, 
tais sprogmenimis būtų gali
ma sunaikinti tris miesto blo
kus. Jie buvo pagaminti iš 
smarkaus juodojo parako, už- 

cementiniuose vamz- 
18 colių 
storumo.

pietų metu Palmer House pa
sakė penkiems šimtams politi
kos, biznio ir civilinių lyderių, 
kad Japonija yra didžiausias 
Amerikos farmerių ūkio pro- priėmė ir persiuntė prezidentui Niksonui pasirašyti bilių, kuriuo 
dūktų pirkėjas ir būtinai pra- trijų metų bėgyje federaliniams plentams ir miestų masiniam 
šė amerikiečius pašalinti že-. tranzitui skiriama 20 bilijonų dolerių, tuo pačiu duodant galimybę 
mės ūkio ptoduktų eksporto Chicagos merui Daley skersai miestą statyti greitkelį Crosstown 
varžymus ir didinti eksportą/ Expressway.
“Mes priklausoma nuo (Ameri-j Baltųjų Rūmų gautas už- 
kos) Vidurvakar^ ir ‘̂Xtikriaimas, ‘ kad ' prezidentas 
JAV-bių dalių, iš kurių gauna- pasirašvs. Senatas tą bi- 
me 90 nuošimčių savo suvarto- lių priėmė baIsu prieš 5 
jamų sojos pupelių”, pasakėm 
Tanaka. “Ta yra priežastis,! Tas bilius merą Daly įgali- 
dėlko mes norime, kad jūs sa- na j° labai pageidaujamą greit- 
vo farmu produktų eksportą keli per miestą statyti nepai- 
mums didintume!, o ne varžy-sant gubernatoriaus Walkerio, 
tumėt”. Jis dar pastebėjo, kad kurs pakartotinai kalbėjo, kad 
daugiau japonų šiandien geria kol jis bus gubernatorium, tol 
Viduryakarių. gamybos alų, at--joks greitkelis per Chicagos 
šaldytą Chičagoje gamintuose.miestą nebus statomas, 
šaldytuvuose.

CHICAGA. — Dešimts senes-JChicaga gaus didžiausią fede- 
nio amžiaus Chicagos piliečių, ralinę subsidiją — daugiau kaip 
gyvenančių CHA (Chicagos^DOO milijonų, 
butu valdybos) apartmentuose 
1414 N. Damen Avė., buvo su
žeisti, kai autobusas kuriuo jie 
važiavo į maisto krautuvę, įva
žiavo į stovintį automobilį ir 
atsitrenkė į stulpą. Autobusas 
priklausė miesto valdybos Se
nesnių piliečių įstaigai. Ne
laimė įvykusi, kadangi šofe
ris bevažiuodamas gavęs šir
dies ataką.

BARCELONA, ISPANIJA. —
Netoli už miesto kilus miško jr jjems ruošia teismą. Nukentė- 
gaisrui, Barcelonos ugniage- jusiųjų užrašai būsią, prijungti 
šių viršininkas su savo vyrais prie protokolo ir panaudoti by- 
ir gesinimo mašina išskubėjo Joje prieš tuos nusikaltėlius. Pi- 
gaisro gesinti, bet kai priva-, ratai, yra trys arabai ir vienas 
žiavo mokesčio už kelią rink- japonas, o ketvirtosios, kuri per 
liavos (toli) vartus nė vienas 
neturėjo sumokėti mokesčiui 
reikalingų pinigų, o valdinin
kas be mokesčio gaisrininkus 
atsisakė praleisti. Pagaliau prie 
vartų sustojęs apsimokėti vie
nas geras samaritonas,

Kongresas priėmė $20 bilijonų subsidijos 
greitkeliams ir miestų masiniam tranzitui

WASHINGTON AS. — Atstovų Rūmai 382 balsais prieš 34

Statant Crosstown greitkeli

Libija teis oro piratus
BEIRUTAS. — Reuterio pra

nešimu, Libijos vidaus reikalu 
ministeris Chuveildi ei Hamidi- 
paprašė visus 137 Japonijos lėk
tuvu Boeing 747 skridusius ke
leivius ir įgulos narius surašyti 
savo įspūdžius ir pergyvenimus 
oro piratams lėktuvą pagrobus.

Libija piratus laiko kalėjime

neatsargumą rankine granata 
susisprogdino, kilmė nenustaty
ta.

* MASKVA. — U. S. charge d' OMK/IVJ Y*" " r----- - ------------- '

nas geras samaritonas, paty- affaires Adolph Dubs specia
ls gaisrininkų keblią padėtį, lioje Kremliaus ceremonijoje 
sumokėjo už juos mokestį ir įteikė sovietų prezidentui Ni- 
gesintojai pagaliau buvo pra- kolai Podgornui gabaliuką mė- 
leisti. Gaisrą užgesinę jie at-nulio akmens, mažą sovietu 
gal tuo pačiu keliu nebetazia- vėliavėlę,
vo.

, mažą sovietu
, kurią Apollo 17 

astronautai buvo nugabenę į 
ir asmeninį prezidento 
prezidentui Podgornui 
Mėnulio akmenų pa
buvo atsilyginimas už 

gautą iš so-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

® Amerikos karo vadovybė 
nekreipia dėmesio Į aukščiausia
me teisme einančius ginčus dėl 
bombardavimų Kambodijoj. Kaip 
šeštadienį, taip sekmadienį ir 
pirmadienį didieji ir pagalbiniai 
Amerikos lėktuvai puolė ..į 
Phnom Penhą besiveržiančius 
komunistus. ./

® Vietnamiečius sekmadienį 
nustebino komunistai, mortarais 
jie apšaudė Vietnamo karių lai
komas pozicijas Hue mieste.
• Kambodijoje komunistų 

paleistos granatos sužeidė ketu
ris laikraštininkus, buvusius 
pafrontėje ir sekusius Kambodi- 
jos karių susirėmimus su puo
lančiais komunistais. Du sužeis
ti laikratininkai yra amerikie
čiai. Vienas sužeistas gana sun
kiai, o antrajam, suteikus pir
mąją pagalbą, leista vykti į vieš
butį.
• Japonijos laikraščiai labai 

pasipiktinę adv. Wilson senato
riaus Inouye pavadinimu japo- 
nėliu. Senatorius Ehrlichmaną 
pavadino melagiu, bet jo atsipra
šė, o Wilsonas senatoriaus ne
atsiprašė. Japonai mano, kad adv. 
Wilsonas turėtų viešai atsipra
šyti.

taisyto
džiuose po
2 — 3 colių

ilgumo ir 
Areštuoti

_________ -mėnulį 
~~ Nixono 

yra Ray Ray Mason, 27 metų ja]-^a 
amžiaus, iš 10151 Beverly Ave. yyZ(jys 
ir Elmer Smith, 40 metų, iš Oakpana5ią dovaną, 
Lawn.______________________ (vietų, kai jų be žmonių maši-

“Aš žinojau, kad būsim su- na grįždama pargabeno pana- 
gauti,” pasisakė Smith. [šių mėnulio uolėnų.

ATLEIDO VALSTIJOS 
DAKTARĄ

ČIKAGA. — Illinojaus valsti
jos vaikų ir šeimų globos sky
riaus konsultantas Dr. J. Kelle- 
ris Mackas atleistas iš pareigų, 
nes rekomendavo valstijos glo
bojamos merginoms duoti nuo 
pastojimo švirkštus tokių vais
tų, kurie tebėra dar bandomi ir 
FDA (maisto ir vaistų admi
nistracijos) dar neleidžiami var
toti. Vaistų etiketėje įrašyti ąš- 
tuoni įspėjimai elgtis atsargiai. 
Tarp įspėjimų minima, kad vais
tai (depo-provera) gali būti nuo
latinio nevaisingumo ir krūtinės 
vėžio priežastis.

Tardys tardytoją
WASHINGTONAS. Sena 

to Watergate komitetas ėmėsi 
sudaryti subkomitetą savo vy
riausiam tardytojui Carmine 
S. Bellino tardyti.

Senatorius Sam 
Watergate komiteto
kas , išsiuntė laiškus 
miteto nariams demokratams 
ir vienam respublikonui pra
šydamas j'uos ištirti skundus 
prieš Bellino, iškeltus Ameri
kos respublikonų partijos pir
mininko George Bush.

Bush paskelbęs tris afidevi- 
pra_ tus ir viename iš jįj po priešai-

Mao Cetimgas 
nebe didelis

PEKINAS. — Reuteris 
neša, kad vadovaujančiame tvirtinama, kad Bellino bu- 
kiniečių laikraštyje “Liaudies vo įtaisęs slaptus mikrofonus 
dienrašty” (Peoples Daily) viešbučio kambaryje, kuriame 
pirmą krtą Mao titulas para- gyveno tuomet vicepreziden- 
šytas be žodžio “didysis”. Re- ^as Richard M. Niksonas prezi- 
portaže pirmajame puslapyje dento rinkimų kampanijos 
apie Amerikos kiniečių dakta-f1960 metais. Bellino kaltinimu 
rų priėmimą M®° Cetung&s pa- griežtai atmeta, kaip-“štnėižtą 
kartotinai pavadintas“ “Kinijos fhelą^.

Kiekvieną dieną iš-

liaudies vadas’’, o nebe Didv- 
sis Kinijos liaudies vadas”.

Diplomatai Pekine mano, 
kad to žodžio išmetimas jokiu 
būdu nereiškia, kad Mao svo
ris būtų sumažėjęs: Greičiau
sia tai reiškia, kad režimui 
pradėjus “eiti į pasaulį”, no
rima labiau pabrėžti kolekty
vinę vadovybę, juolabiau, kad 
pats Mao “asmens kulto” nemė-' 
gęs.

Pirmininkas Irvin paprašė 
senatorių' demokratą, Her
man E. Talmadge būti to spe
cialaus subkomiteto pirminin
ku, o senatorius Daniel K. 
Inouye (demokrattą iš Havajų) 
ir Edward J. Gurney (respub
likoną iš Floridos) būti na
riais. »

I Bellino prisipažįsta 1960 me- 
ėtų kampanijoje vadovavęs se
kimui, bet tik norėdamas su- 

1 sekti vienos prieškatalikiškos 
kalbos versmę., o elektroninių 
prietaisų nevartojęs.

Tvirtinimas, kadBellino va
dovavo Nixono būstinėje elek
troninių nuklausymo prietaisų 
įrengimui randamas privataus 
investigatoriaus John Leon afi- 
davite, bet pats John Leon yra 
jau miręs.

Naujas Nixon štabas
WASHINGTONAS. — Iš pre

zidento Nixono “senojo” prieš 
Watergate gadynę buvusio 
Baltųjų Rūmų štabo tik vienas 
Henry Kissingeris pasiliko ne
pajudintas. Kiti yra visi nau
ji: Alexander M. Haig Jr. yra 
prezidento naujasis štabo še
fas; patarėjai Melvin Laird J 
Bryce Harlow ir Mrs. Anne WATERGATE SKANDALAS 
Armstrong, o direktorius yra 
Roy Ash.

JAV MOKESČIŲ ĮSTAIGA 
SKUNDŽIA MILIJONIERIŲ

Iš karo lauko ateinantieji 
pranešimai sako, kad komunis
tinės karo jėgos gavusios rink
lų iš šiaurės'Vietnamo, puola 
Kambodijos sostinę. Komunis
tai jau pasiekė Kambodijos sos 
tinės Phnom Penho priemies
čius, ir kovos jau eina prie
miesčiu gatvėse. Amerikos ka
ro lakūnai bombarduoja ko- 
mimistų karo centrus Kambo
dijoje.
skrenda apie 40 galingųjų lėk
tuvų įr;išmęta didoką skaičių 
bombų ant besiveržiančio prie- - 
šo, Kovoje dalyvauja apie 140 
mažesnių lėktuvų, padedan
čių vietos karo jėgoms pristab- 
dvti komunistus. Jeigu ne ame- 
rikos lakūnai, tai komunistai 
iau seniai būtų paėmę Phnom 
Penhą.

Amerikos kongresas svarstė 
komunistu karo jėgų bombar
davimą Kambodijoje. Kongre
sas nutarė leisti vyriausvbei 
padėti Kambodijos valdžiai 
gintis nuo įsiveržėliu iki rug
pjūčio 15 dienos, šis nutari
mas yra naudingas priešui, ku
ris tuojau atsisakė tęsti pasi
tarimus dėl taikos. Komunis
tai žino, kad po rugp. 15 die
nos jiems nereikės tartis. Kam
bodijos valdžia tą dieną nusto
jusi JAV paramos, nepajėgs 
atsispirti. Prezidentui Nikso- 
nui, vyriausiam JAV karo va
dui, nepatiko šis kongreso nu
tarimas, bet jis pasižadėjo nu
tarimą vykdyti. Jis jau įsakė 
Amerikos karo jėgoms baigti 
veiksmus rugp. 15 dieną.

Bet 
rimsta. 
Judd, 
jėgoms 
JAV
aukštesnę instanciją. Trys fe- 
deraliniai teisėjai sustabdė 
teisėjo Judd įsakymą. Teisėjas 
Marshall ątsisakė ,šį klausimą 
spręsti, tno tarpu teisėjas Doug
las panaikino sustabdymą. Ki
taip sakant, teisėjo Douglas 
sprendimas paliko galioje tei
sėjo Judd sprendimą, liepian
tį karo jėgoms sustabdyti karo 
veiksmus Kambodijoje.

JAV. vyriausybės nesirengia 
klausyti teisėjoDouglas spren
dimo. Pirmiausia ji kreipsis į 
kitą aukščiausiojo teismo tei
sėją ir prašys pakeisti Douglas 
sprendimą, o vėliau kreipsis į 
visą teismą, kad klausimą spręs
tų. Tuo tarpu JAV parama bus 
teikiama puolamiems Kambo
dijos gyventojams. .

“taikos šalininkai“ ne- 
Jie kreipėsi į teisėją 

kuris Įsakė JAV karo 
sustabdyti puolimus, 

vyriausybė kreipėsi į

PRADEDA NUSIBOSTI
WASHINGTONAS. — Sena- 

torius Robert Bird, demokra
tų vado asistentas,' paskutinia
me Senato posėdyje pasakė, 
kad Senato Watergate apklau-

LOS ANGELES. — Federali- sinėjimai per ilgai tęsiasi, 
nė mokesčių įstaiga iškėlė by- Spaudos konferencijoje jis pa
lą prieš prezidento Niksono pa- reiškė, kad visoje istorijoje ne- 
tikėtinį ir draugą milijonierių buvo nieko panašaus kaip da- 
finansininką C. Arnold Smith, bar 
kaltinant .kad jis yra valdžiai smulkių nusikaltimų, 
skolingas $22.9 milijonų nesu- mų teisingumui, 
mokėtų pajamų mokesčių ir saikų... palaido melo 
nuošimčių.

BALTRUšAIšIO. NOTA .
PRANCŪZAMS

Ryšium su Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferen
cija Helsinkyje, Pabaltijo kraš
tų (Latvijos ir Lietuvos) Atsto
vai Prancūzijoje — K. Berends 
ir prof. J. Baltrušaitis, š. m.
birželio 29 d. įteikė atitinkamą gatorių orumą, 
notą Užsienio Reikalų Ministe- tinka, kad Watergate pilnai iš
rijai. (E) tirti reikia,. bet be televizijos.

tokia daugybė stambių ir 
trukdy- 

kreivų prie- 
ir tt.

Prezidentui Niksonui Water
gate žiauriai pakenkė ir pasi
tikėjimas administracija yra 
beveik nebepataisomai pažeis
tas, pareiškė Bird. Publika 
įprato kiekvieną dieną per te
leviziją išgirsti vis ką nors nau
jo, bet tolimesnis tai bylai TV 
naudojimas galįs visuomenės 
akyse sumažinti pačių investi- 

Senatorius su-
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ST. TRINKA

PLYŠIMAS- - - i |

Caro ląikais rusų valdinis in
žinierius, sudarydamas planus 
naujai geležinkelio linijai, kuri 
ėjo pro Šiaulius, Mažeikius, Lie
pojos mię&to link, geležinkelio 
liniją pravedė taip, kad esan
tieji pakelyje tarp Šiaulių ir Ma
žeikių miestai: Kuršėnai, Ak
menė ir Viekšniai buvo palikti 
3-4 kilometrų atstu nuo gele-' 
žinkelio stočių. Seni žmonės pa
sakoja, kad rusų inžinierius ge
ležinkelio liniją pravedė taip to
li nuo minėtų miestų todėl, kad 
jam nedavė 10,000 rublių ky
šio, kurį jis buvo pareikalavęs 
iš pakelyje esančių miestų.

Pavyzdžiui: norintieji pasiek
ti iš Kuršėnų miesto Kuršėnų 
geležinkelio stotį turėjo eiti pės
ti plentu apie 4 kilometrus iki 

• geležinkelio stoties, arba važiuo
ti su priklausančiu vienam žy
dui uždengtu vežimu, panašiu į, 
mažą autobusą, kurį traukdavo1 
pakinkyti 3 arkliai.

'n' Ypač judėjimas tarp Kuršė
nų miesto ir Kuršėnų geležinke- 
lio stoties padidėjo, kai buvo ve- 

_'*r. dama nauja ■ geležinkelio linija 
Telšiai-Kretinga, nes tuo laiku. 
Kuršėnų mieste gyveno daug 
rangovų, kurie prižiūrėjo gele
žinkelio statybos darbus, ir mei- 

X- strų, kurie dirbo prie geležinke- 
e: lio tiltų statybos.

1931 metais, vakaro metu, apie 
11 valandą, iš Kuršėnų miesto 

* ’' į Kuršėnų geležinkelio stotį iš
važiavo paminėtas vežimas, ku
riame buvo apie 12 keleivių. Tarp 
kitų keleivių tuo vežimu važiavo 
Kuršėnų pašto tarnautojas, ku
ris užplombuotam maiše vežė 
12,000 litų valdinių pinigų, ku
riuos jis, atėjus traukiniui, tu- 

25 rėjo perduoti į pašto vagoną. 
Geležinkelio statybos rangovas 
Paukštys, kuris savo piniginėje

turėjo apie 5,000 litų, iš kurių 
daugumas buvo po 500 litų bank
notais. Šiaulių Smulkaus Kre
dito Bankelio tarnautojas Vit
kevičius, kuris turėjo 35 litus 
pinigų, o kiti žydai pirkliai, gy- 
venantiejie Kuršėnų mieste, ku
rie savo piniginėse, be litų, tu-l 
rėjo Amerikos dolerių ir Angli-1 
jos svarų.

Važiuojant mišku, neprivažia
vus geležinkelio stoties, jiems 
kelią pastojo d a ginkluoti plė
šikai ir, paleidę į orą kelius šū
vius, pareikalavo sustoti. Veži
kui sustojus, plėšikai pareikala
vo visiems keleiviams iš vežimo 
išlipti laukan ir išsirikiuoti pa
plentėje į vieną eilę. Pąšto tar
nautojas, pamatęs, kad plėšikai 
gali atimti iš jo valdinius pini
gus, nutaikęs progą, Šoko per 
griovį ir su maišu su pinigais 
pabėgo į mišką, o iš ten grįžęs 
ų Kuršėnus apie įvykį pranešė 
policijai. Plėšikai, atėmę iš ke
leivių pinigus, pasišalino į miš
ką. Kas jie tokie buvo, niekas 
iš keleivių nepažino ir nieko ne
įtarė.

Klausinėjamas. Šiaulių Smul
kaus Kredito Bankelio tarnau
tojas Vitkevičius, gyvenantis 
Šiaulių mieste, pasakojo, kad vie
nas iš plėšikų buvęs: gana aukš
to ūgio, apsivilkęs juodos spal
vos, su stačia apykakle, lyg kariš
ku švarku, tokios pit spalvos iš
pūstomis kelnėmis, apsiavęs il
gais auliniais batais. Antras 
plėšikas buvęs: žemesnio ūgio, 
apsirengęs tamsios spalvos, pirk
tinės -medžiagos rūbais. Iš jų 
apsirengimo atrodė, kad jie bu
vo ne kaimo, bet miesto gyven
tojai.

Šio plėšimo aiškinti buvo ko
mandiruoti valdininkai: Apyru- 
bis, Sabulis ir aš, šio straipsnio

tr žttoks mažas vižčiukas gali kartais 
\

priminti Napoleono pam

Susirūpinęs šuo. Tai fotografija iš Walter 
C ra n doh a knygos "Kaip fotografuoti ka

tes, šunis ir kitus gyvulius.
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KNYGŲ ISTORIJA
Pirmalame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.16, o kietuose 

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

............na u j i’en o s
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 6060s

........... .........  ■ . - - .---vi..— ■■——Z-P
O T A SUSIVIENIJIMAS
Vį I /A LIETUVIŲ
W -L- -X. AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS 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 doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki S10,000,00.

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 apdraudę: 
už SL000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $200 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001
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autorius. Tačiau mums, išbu
vus komandiruotėje apie savai
tę laiko, kas padarė šį plėšimą, 
išaiškinti nepavyko.

Praslinkus 2 savaitėms, Šiau
lių žūklės ir Medžioklės Drau
gijos sekretorius Zigmas Joku- 
bauskas, gyvenantis . Šiaulių 
mieste, Višinskio gatvėje, mūsų 
skyriaus vedėjui Juozui Drelin- 
gui pranešė, kad pas jo šeimi
ninkę yra apsistoję du įtartini 
asmenys, kurie turi atsivežę ka
žin kokių medžiagų, kurios gali 
būti vogtos. Prašė atsiųsti val
dininką, kad jis patikrintų; kas 
jie tokie yra-ir ar medžiagos nė
ra vogtos. Tai patikrinti buvo 
pasiųstas valdininkas Legačins- 
kas, kuris, nuėjęs pas Jokubaus- 
ką, asmenų neberado, nes jie pa
sisamdė vežiką buvo išvažiavę į 
Šiaulių geležinkelių stotį.

Kadangi stotis buvo netoli, 
tai Legačinskas, nuėjęs prie sto
ties, pradėjo klausinėti ten kelei
vių laukiančių vežikus, kuris iš 
jų prieš valandžiukę atvežė iš 
Višinskio gatvės du vyrus. Vie
nas iš jų prisipažino, kad atve
žęs du vyrus ir, kartu su valdi
ninku Legačinsku nuėjęs į ge
ležinkelio stotį, nurodė vieną as
menį, sakydamas, kad jis yra 
vienas iš tų vyrų, kurį jis atve
žęs į geležinkelio stotį. Tačiau 
antrojo asmens stotyje nebera
do. Valdininkas Legačinskas 
nurodytą asmenį sulaikė, ir jam 
nepadaręs asmens kratos, su tuo 
pačiu vežiku atvežė į mūsų įs
taigos raštinę.

Tuo laiku mūsų raštinėje bu
vo tik. policininkas Vitkauskas, 
kuris, pamatęs Legačinską su
grįžtant, pasakė, kad eisiąs pa
pietauti, — iš įstaigos išėjo.

Ūkęs vienas su areštuotu, Le
gačinskas norėjo prądėti jį klau
sinėti, kas jis toks yra ir kur 
gyvena, kad į mūsų raštinę atė
jo pilietis Stulginskas, kurį Le
gačinskas buvo pakvietęs atei
ti į įstaigą, kad jį apklausinėtų 
vienoje byloje ’kaip liudininką. 
Legačinskas areštuotam asme
niui liepė atsisėsti ant kėdės, 
pradėjo Stulginską klausinėti 
ir rašyti jo parodymą. Berašy
damas pakėlęs galvą pamatė, kad 
areštuotas asmuo sėdi ant kė-

dės labai susinervinęs ir žiūri 
piktu veidu į j j, nuo ko jata net 
baugu pasidarė. Pamatęs tai, 
toliau nebeklausinėjo Stulgins
ką ir jo paprašė, kad jis pabūtų 
liudininku, kai jis padarys su
laikyto asmens kratą.

Krečiant, buvo rastas užkiš
tas už diržo, ant pilvo, “Para- 
bellum” pistoletas su pilna ap
kaba šovinių. Jo piniginėje, be 
smulkių banknotų, buvo rasti 2 
banknotai po 500 litų. Paaiškė
jo, kad sulaikytas asmuo yra 
Strazdas, gyvenantis Ftaseiriiy 
mieste.
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Geraų kad valdininkdš Lėga- 
činskas laiku susiprato' iškrėsti 
sulaikytąjį asmenį. Jei jis to ne
būtų padaręs, tai sulaikytasis 
galėjo jį ir Stulginską nušauti 
ir iš mūsų įstaigos pasišalinti.. 
Niekas nebūtų .žinojęs, kas jis 
toks buvb ir kas tai padarė.

Kadangi Strazdo apdaras vi
siškai atitiki žymės plėšiko, 
kuris daly va vb.‘apiplėšiant t ke
leivius prie Kuršėnų geležinke
lio stoties, tai aš, sugrįžęs į mū
sų raštinę, tefeibnu paskambi
nau Šiaulių Smūlk. Kredito ban
kelio tarnautojui Vitkevičiui ir 
jį paprašiau, kad ateitų į mūsų 
raštinę -atpažihti Vieno ašmens, 
kuris yra įtariamas jo ir kitų 
keleivių apiplėšimu, netoli Kur
šėnų geležinkelio Stoties.

Vitkevičius, pamatęs sulaiky
tą Strazdą, priįbžiho, kad jis 
yra vienas iš tų plėšikų, kuris jį 
ir kitūš keleivius netoli Kuršė
nų geležinkelio stoties apiplėšė. 
Mane nustebino tai, kad’ Straz
das nesigynė ir iš karto prisipa
žino, kad draugė SU batsiuviu 
Ališausku, gyvenančiu Rasei- 
mieste, įvykdė šį plėšimą. Pa
sakojo, kad po įvykdyto-’plėši-' 
mo sekantį rytą su Ališausku 
netoli Akmenės geležinkelio sto
ties pasidalino atimtus pinigus, 
kurių buvo per 10,000 litų, o 
pinigines paslėpė miške po su
krautų žabų krūva. Pagal jo 
nurodymą, piniginės buvo su
rastos ir grąžintos nukentėj il
siems. Be to, papasakojo, kad 
rasti pas jį per kratą pinigai yra 
dalis iš tų pinigų, kuriuos jis

atėme plėšime. Kur padėjo liku
sius pinigus nepasakė, tačiau bur 
vo įtarimas, kad juos'galėjo pa
likti pas savo žmoną arba pa
slėpti kur nors namuose.

Kadangi pas Strazdą buvo ras
ta tik dalis išplėštų pinigų, tai 
buvo duota Raseinių policijai te- 
iefonograma, kuria . paprašyta 
padaryti Strazdo bute kratą su 
tikslu surasti atimtus pinigus. 
■JM pinigai nebus surasti, buvo 
prašoma Strazdo žmoną suimti 
ir atvežti mūsų. įstaigą apklau
sinėti. Padarius Strazdo bute 
kratą, Raseinių policija atimtų

pinigų nerado. Be to, buvo pra
šoma suimti ir padaryti kratą 
pas Strazdo bendrininką Ali
šauską, kuris dalyvavę šiame 
plėšime. Tačiau Raseinių poli
cija jo nerado, nes, matyti, jis 
pastebėjęs, kad policija Šiaulių 
geležinkelio stoty suėmė jo drau
gą Strazdą spėjo pasislėpti.

Atvežta į mūšų įstaigą Straz
do žmona, neprisipažino pinigus 
slepianti. Tačiau buvo aišku, kad 
ji nenori pasakyti teisybės, kur 
yra paslėpti pinigai. Užbaigus jos 
klausinėjimą, mūsų skyriaus ve
dėjas Drelingas man įsakė drau
ge su areštuota Strazdo žmona 
nuvažiuoti į Raseinius ir dar 
kartą padaryti jos bute kratą, 
kad surastume atimtus pinigus.

Važiuojant traukiniu, Strazdo 
žmona* pradėjo mane klausinėti, 
ar nuvažiavus į Raseinius aš ją 
paleisiu, ar pasodinsiu į kalėji
mą. Norėdamas ją pagąsdinti, 
kąd galėčiau surasti pinigus, jai 
pasakiau; jei ji atiduos paslėp
tus pinigus, tai ją paleisiu, bet 
jeigu neatiduos, tai ją vešiu at
gal į Šiaulius ir pasodinsiu . ka
lėjimą, kuriame ji bus laikoma 
iki teismo. Praslinkus kuriam 
laikui, j i vėl mane pakalbino ir. 
vėl mane paklausė, ar aš ją iš 
tikrų jį vešiu atgal į Šiaulius ir 
sodinsiu į kalėjimą. Patvirtinau, 
jei neatiduos pinigų, tai vešiu 
atgal į Šiaulius ir pasodinsiu į 
kalėjimą. Praslinkus valandėlei, 
matyt, bijodama patekti į kalė
jimą, ji mane dar kartą paklau
sė, sakydama; jei ji nurodys, 
kur yra paslėpti pinigai, ar aš 
ją iš tikrųjų paleisiu ir į Šiau
lius nebevešiu. Jai atsakiau, jei
gu ji grąžins pinigus, tai į Šiau
lius nebevešiu.ir už tai ji nebus 
teismo baudžiamą.

Atvyko į Raseinius, pagal jos 
nurodymą suradau paslėptus pi-
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Nesenai išėjusi laukta

Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pririeti 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*.

1739 So. H aisled St, Chicago, Ill. 60608
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nigus. Jų buyo apie ;4,000 litų, 
visi pd ioė Iftų banknotais. Taip 
pat Amerikos dolerių ir Anglijos 
svarų, kurių skaičiaus neatsi
menu, kurie buvo atimti iš žydų 
pirklių, gyvenančių Kuršėnų 
mieste. Jei Strazdo žmona ne
būtų nurodžiusi, kur yra paslėp
ti pinigai, tai jų niekas nebūtų 
radęs, nes iškaltoje rūsių grin
dyse oloje skylė buvo taip gerai 
užmaskuotą ir užpildyta smul
kiais akmenukais, kad niekas ne
galėjo pagalvoti, kad ten buvo 
paslėpti pinigai.

Sulaikyta Strazdą, atlikę vi
sus formafctmus, pasodinome į 
Šiaulių Kalėjimą Kuršėnų apy
linkės tardytojo žinioje, kuriam 
perdavėm tuo reikalu padarytą 
kvotą. Surasti pinigai buvo grą
žinti nukentėjusiems.' Strazdo 
bendrininko Ališausko, kuris da
lyvavo šiame plėšime surasti ne
pavyko, nes pagal surinktas ži
nias jis pabėgo į Argentiną.

Už plėšimą Strazdas buvo 
Šiaulių Apygardos Teismo nu
baustas, kiek prisimenu, 6. me
tais sunkiųjų darbų kalėjimą. 
Kadangi jo žmona nebuvo jokio 
nusikaltimo padariusi, tai ji bu
vo palikta laisva ir teism'd ne
buvo nubausta.

Už suteikimą žinių, kurių pa
galba buvo išaiškintas šis plė
šimas, Jokubauskas buvo apdo
vanotas pinigine premija.

Šioje byloje paminėtos pavar
dės Vitkevičius ir Ališauskas yra 
netikros, nes po tiek daug mėtų 
jų nebeatsimenu.

SKAITYK IR KITAM. PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

>rea

America is the place that is made 
out of dreams. And, U3. Savings 
Bonds have been helping to make 
hapipy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the' 
Bond-a-Mbnth plan Where you bėnk.

Before you fcndw ft, your American
' •earn wtfl be a Yeahty.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

Mow E Booth payinterest WMft Wto 
maturity of 5ywn, 10 months tit fim 

are replaced if k«, ttoten. or 
ewtroynd. When needed they on cashed 

at your bank. Interest» not a^det to Mate 
or Ideal income tax**, argi fedaral tax nay

in'V

1739 So. ftalsted Street Chicago, IU. 60608
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Dr Bobelis pakėlė ant kojų Vliką
Liepos 5 d. apie 11 vaL ryto Apie pabaltiečių pasirody- 

dr. K. Bobelis, ALTos pirmi- mus Helsinky atsiliepė ir kitų 
ninkas, paskambinu į Vliką, kraštų spauda, kurios kelios 
kad jis ką tik kalbėjęs su dr. iškarpos buvo prisiųstos Vli- 
Geniu, esančiu Helsinky, kuris 
pranešęs apie dr. Valiūno ir ki
tų areštus. Prnanešėjas prašė 
apie tai tuojau painformuoti 
senatorių J. L. Buckley, nes 
jis neradęs nuamuose p. Valio
nienės.

J. Audėnas tuojau susirišo su 
dr. D. Jasaičiu, kuris yra gerai 
pažįstamas su senatoriumi, rei
kia skubėti suimtuosius gelbė
ti. Dr. Jasaitis tuojau pasikal
bėjo su sen. Buckley, o sena
torius tiesiog telefonu kreipė-, 
si į JAV ambasadą Helsinky ir 
prašė valstybės sekretoriaus 
W. Rogers pasirūpinti, kad su
imtieji būtų paleisti.

Savo ruožtu iš Vliko buvo 
tuojau paskambinta “The New 
York Times” ir “The Daily 
News” dienraščiams ir Radio Li- 
bertv stočiai ir teirautasi dau
giau žinių. Tuo metu nei vie
na iš tų įstaigų dar jokių žinių 
neturėjo, bet žadėjo patikrinti 
ir pranešti. Taip ir padarė. 
Ryšium su tuo pasikalbėjimu, 
abu dienraščiai liepos 6 d. įdė
jo trumpas žinias. Radio Li
berty tuoj pat prisiuntė visą L’PI 
agentūros telegramą iš Helsin
kio apie įvykius. Apie 1 vai. po 
pietų iš Helsinkio į Vliką pa
skambino dr. P. Vileišis ir J. 
Audėną painformavo apie vi
sus įvykius ir energingą dele
gacijų veiklą. Tą pat dieną iš 
Helsinkio į Estijos namus New 
Yorke skambino estai. Jų in
formacijas Vlikas gavo per 
Lietuvos Generalinį Konsulą 
šimutį, kurį informavo Estijos 
konsulas. Pasinaudodama šio
mis informacijomis, Vliko Vai 
dyba liepos 7 d. išleido savo 
komunikatą. Tą pačią dieną, 
liepos 5, Jurgis Valaitis Pasau
linės Baltų Santalkos vice- 
pirm. pasiuntė telegramą Suo
mijos ambasadai Vašingtone ir 
prašė pranešti kodėl pabaltie- 
čiai buvo areštuoti Helsinkyje 
ir kad juos tuojau paleistų. ’

kui.

Paryžiuje leidžiamas dien
raštis “International Herald 
Tribune”, savo liepos 6 laido
je, aprašydamas konferencijos 
eigą, įdėjo posmelį apie areš
tuotus pabaltiečius, būtent: 
“Suomijos policija areštavo de
vynis buvusius Pabaltijo vals
tybių piliečius, kurie į čia at
vykę protestavo prieš jų vadi
namą Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos sovietų okupaciją”. Dr. J. 
K. Valiūnas iš Čikagos, Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininkas, kalbėjęs 
tos grupės vardu, pasakė, jog 
jiems sakiusi Suomijos polici
ja, kad rytoj jie būsią išsiųsti. 
Policija nesako, kokie yra kal
tinimai prieš aštuonis vyrus ir 
vieną moterį” .(7 vyrai ir 2 mo
terys. — Red.). Liepos 26 d. 
“Waterbury — American” il
gu straipsniu aprašė pasikal
bėjimą su dr. P. Vileišiu, apie 
pabaltiečių buvimą Helsinky, 
jų aktyvią veiklą tarp Konfe
rencijos dalyvių ir kelių šimtų 
žurnalistų (ELTA)

PENTAGONUI NUKIRTO
1.5 BILIJONO

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save regularly!

CERTIFICATES

Jauni vyrai ir • moterys mėgsta jodinėti arkliais. Užlipti ant arklio gana lengva, jeigu yra balnas. Bet nulipti yra 
daug sunkiau. Nepatyrusieji jojikai labai dažnai inulipa paveiksle matomu būdu, kai arklys, nusikratęs apinas- 

• '» rio, lengvai nusodina nepatyrus! vyrą.

MIRĖ ARŠIAUSIAS, STALINO MOKINYS

komunistiniuose prievartos dar- ėmė 94 centus. Salotų 35 c., o 
bų lageriuose, g$l paaiškės, ka-1 krautuvėje — 49 c. Pigiai par- 
da tokių gėdos sienų ir gėdos 
režimų nebebus. J. Pr.

i Kooperatyvinė pagalba 

kovoj su maisto brangimu

ČIKAGA. — šimtai asmenų 
1 perka šviežius vaisius, daržoves 
ir kiaušinius labai pigiomis kai- 

i nomis kiekvieną penktadienį ir 
( šeštadienį devyniuose pardavi
mo punktuose, kuriuos suorga- 

i nizavo savigalbos pradininkai 
(Self-Help Action Group). Vie
nas iš tokių punktų yra YMCA 
parkinimo sklype prie 6545 So. 
Union Avė.

Anądien kiaušinių tuzinas ten 
buvo pardavinėjamas po 67 cen
tus, už kurį didžiosios krautuvės

davinėti įmanoma dėl to, kad or
ganizatoriai gaminius ima tie
siogiai iš ūkininkų, aplenkdami 
tarpininkus didmenininkus.

Savigalbos sambūris pradėjo 
veikti 1972 m. ir yra vienas iš 
85 Čikagoje veikiančiu pepri- 
klausomų ar grupių organizuotų 
kooperatyvų. Daugumas jų pre
kiauja tik kelias dienas savaitė
je dėl patalpų stokos. Jei būtų 
rasta vietos prekėms sandėliuo
ti, tai pardavyklos galėtų veikti 
kiekviena diena. * »

Pirkėjai savo užsakymus tu
ri pranešti savigalbai nuo 9 vai. 
pirmadienį iki 12:30 v. p., tre
čiadienį Southtown YMCA būs
tinėje. Maisto kortelės irgi pri
imamos. Savigalbos vedėja yra 
Mrs. Dorothy Shavers.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmai antradienį nubraukė 
1.5 bilijono reikalaujamų sumų 
ginklams. Tačiau atmetė bandy
mą sumažinti JAV kariuomenės 
dalinius perpus Europoje. $20.4 
bilijonų sąmata priimta po, 11 
valandų debatų. Projektas siun
čiamas senatui.

PARDAVINĖJO BEVERTĖS 
AKCIJAS

LYNCHBURG, Va. — Proku
roras patraukė teisman Thomas 
Road Baptist bažnyčios vadovy
bės už beverčių akcijų pardavi
nėjimą. Bažnyčiai priklauso 
13,000 tikinčiųjų. Jie turės at
sakyti už lengvą pasipinigavi
mą.

see us for 

financing.

AT OUR 10W RATES

<NSUKtD

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6060S 

Peter Kazanauskas, President Tel.: 847-7747

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

69 YEARS SERVING CHICAGOLAND

r/ ■ ---■ -----------

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL_______ $6.00
Pref. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL $730
Prot. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-
' RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3.00, minkštais vir

šeliais — $2,00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — $2.00

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

šeliais. t $5.00
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl.$3.00
P. LIOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ________________1 $1.00
Janina NarOni, TRYS IR /IENA, jaunystės atsiminimai-

170 psL  $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai.$3.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL. 60608. — Tel HA 1-6100
T I" ' ", - -S

Europos Gėdos sienos inžinierius Ulbrichtas
Rytinės Vokietijos komunis

tų valdomos zonos,'kitaip vadi
namos “Vokiečių Demokratinės 
Liaudies Respublikos” žinių 
agentūros ADN pranešimu ož
kabarzdis rytinių vokiečių ko
munistų vadas, dar Stalino pa
skirtas kvislingas, pravedęs Vo
kietijos suskaldymą į demokra
tinę vakaruose ir raudonai ko
munistišką rytuose, pagaliau 
mirė širdies liga sulaukęs 80 me
tų amžiaus. Jo karjera žiauri ir 
biauri, tačiau jis iki savo pasku
tinės dienos išliko ištikimas sa
vo bosams Maskvos Kremliuje, 
nors tų bosų pageidavimu jis iš 
vokiečių kompartijos pirmojo 
sekretoriaus pareigų buvo pri
verstas pasitraukti dar 1971 me
tų gegužės mėnesį, savo parei
gas perleisdamas net už save 
lankstesniam įpėdiniui Erich 
Honeckeriui, bet pasilaikydamas 
“valstybės tarybos” ir partijos 
centro komiteto bei Politbiuro 
nario titulus”.

Ulbrichto įpėdinis Honecker 
dabar yra 60 metų amžiaus, tai
gi visa 20 metų jaunesnis, bu
vo Ulbrichto globotinis, bet kuo
met rusiškieji bosai nutarė, kad 
“mauras savo atliko ir mauras 
gali sau eiti”, pasiūlė Ulbrich- 
tą atleisti ir jo vietą perleisti 
Honeckeriui, Ulbrichtas negalė
jo nuslėpti savo didelio nepasi
tenkinimo ir sutiko pasitraukti 
tik kuomet pats politbiuras nu
balsavo jį pašalinti dėl aiškių 
senatvės ir ligos ženklų, kadan
gi Ulbrichtas žymią metų dalį 
jau praleido sargaliodamas dak
tarų priežiūroje.

Pagaliau, šio rugpiūčio 1 die
ną ADN paskelbė:

Vokietijos Socialinės 'Vieny
bės Partijos Centre Komitetas, 
Vokiečių Demokratinės Respu
blikos Valstybės Taryba, Liau
dies Rūmų Prezidiumas ir Tau
tinio Fronto Tautinė Taryba su 
giliu skausmu praneša, kad mū
sų draugas Walter Ulbricht mi
rė šiandien, 1973 metų rugpiū- 
cio 1 dieną 12:55 valandą po
piet”. Tuojau paskelbtame me
dicinos biuletenyje buvo papil
dyta, kad mirties priežastis bu
vo širdies sunegalavimas, ir po 
to tuojau visos Rytų Vokietijos 
radio stotys savo reguliares pro
gramas pakeitė liūdnos muzikos 
melodijomis.

Tai buvo lanksčiausias vijur
kas, mokėjęs ir sugebėjęs keis
ti doktrinos vėtrungę pagal kiek
vieną naują politikos vėjo kryp-

tį: visą laiką išlaikydamas už- 
kietėjusio staliaisto pozą išti
kimiausiai derinosi ir prie Sta
liną nuvertusio Chruščiovo ir 
prie Chruščiovą nuvertusių Brež
nevo ir Kosygino. Negana kad 
derinosi, bet ir su patarimais 
nešykštėjo: komunistiniame pa
saulyje Ulbrichtas vadinamas 
sovietų vadovaujamos į Čekoslo
vakiją 1968 m. rugpjūčio mėn. 
invazijos inspiratorium ir ini
ciatorium. Bet didžiausias pa
minklas, kokį Ulbrichtas pasta
tė komunizmui ir sau, yra klai
kioji Gėdos siena, išvesta per 
Berlyną ir visą Vokietiją, per
skelianti ko ne visą Europą į 
dvi puses. Tą Ulbrichto žygdar
bį su koktumu mini visas lais
vasis pasaulis, net patys komu
nistai jo gėdisi.

“Niekas neturi intencijos sie
ną statyti”, yra klasiškas komu
nistų melo sakinys, pasakytas 
Ulbrichto lygiai keturias savai
tes prieš kol jo kareiviai pradė
jo plaišinti Rytų Berlyno gat
ves, karščiuotai pinti spygliuo
tų vielų užtvaras ir lieti cemen
to blokus sienai, kuri kartkar
tėmis vis labiau “patobulinta” 
iki pat šiai dienai tebeskiria Ber
lyną ir Vokietiją į dvi puses.

Spygliuotų Vielų tvora pasku
bomis išdygo per vieną 1961 me
tų rugpiūčio 12-13 naktį. Tai 
buvo komunistinės statybos 
greitumo rekordas. Po kelių die
nų tos vielų tvoros vietoje jau 
stovėjo biauri nuo aštuonių iki 
devynių pėdų aukščio mūro sie
na, viršuje dar spygliuotomis 
vielomis apkarstyta.

Mūrinis gremėzdus, greit pa
vadintas “Gėdos siena” (Wall of 
Shame) greit pasidarė laisvojo 
pasaulio turistų atrakcija, buvo 
pastatytas vykdant Varšuvos 
Pakto rezoliuciją, reikalaujan
čią sustabdyti vokiečių bėgimą 
iš Rytų į Vakarus. Daugumas 
pabėgėlių, spėjusių pabėgti į Va
karus pirm tą sieną pastatant, 
buvo profesionalai patyrę ir na
gingi amatininkai bei darbinin
kai ir ūkininkai, labai reikalingi 
Rytų Vokietiją gavusiems ko
munistams besistengiantiems 
“pasivyti ir pralenkti” Vaka
rus.

Per keletą mėnesių prieš sie
ną pastatant iš Rytų zonos į Va
karus pabėgdavo vidutiniškai po 
4,000 žmonių kiekvieną naktį, o 
nuo II Pasaulinio Karo pabaigos, 
Vokietijos rytų zona atidavus 
sovietams iki sienos pastatymo

į Vakarus perbėgo apie 3 mili
jonai žmonių.

Laisvės ilgesys yra tiek stip
rus, kad žmonės dėl jos rizikuo
ja visu kuo, net savo gyvybe. 
Nepaisant klaikios sienos ir ją 
saugančių ginkluotų raudonųjų 
kareivių, įsakytų šauti vietoje, 
bet ką bandantį perlipti tą sie
ną, žmonės rizikavo, bėgo, žu
vo arba sužeisti, sugauti ir il
giems metams kalėti nuteisti 
buvo. Norėdamas, kad ne tik 
žmogus, bet joks gyvas daiktas 
iš raudonojo kalėjimo nebepa- 
bėgtų. Ulbrichtas iš Sovietų Ru
sijos apsitvertos Geležinės Už
dangos pavyzdį paėmęs, žymiai 
“pagerino ir sumodernino savo 
Gėdos sieną,, išvedant užminuo
tą “mirties zoną”, gilų išbeto- 
•riuotą kanalą, į kurį turėtų įkris
ti ir nebeišlipti zoną, sieną ir 
tvorą laimingai perbėgęs. Taip 
komunizmas brangina žmogų! 
kadaise'-yra- pasakęs didysis ci
nikas žmonių žudikas Stalinas.

Nuo Ulbrichto sienos pasta
tymo Rytų zonos, besivadinan
čios “demokratinės vokiečių res
publika”, -pasienio sargyba nu
šovė daugiau kaip 150 pabėgti 
bandžiusių žmonių, bet tai yra 
skaičius,- ką Vakarai žino. Kiek 
yra nušautų Vakarams nepaste
bėtai, kiek sužeistų ir kiek te- 
bekenčia: už- bandymą pabėgti

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

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmes! 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo .tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucija* 
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.

<hicągofer priemiesčiuose Ir Kanadole Nau|ieno$ metams — $22.00, 
pusei metų — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui __ $3.00.
Kitose. JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mene, 
slul — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

' -NAUJIENOS
1739 So. HAISTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu ......   dol.

Prašau siųsti Naujienas per manė užsisakiusiam naujam skaitytojui.

Užsakau Naujienas savo ---------------------------------------------- kaip dovaną

. ----------------------- proga.

Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažint’.}.

PAVARDE IR VARDAS __________________________ 

□

□

ADRESAS

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS __________

Parašas

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

INSURED
Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 parūpina fondus namams įsigyti.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki 520,000.

GEROS DOVANOS
ilOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE*' 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ...________  $3.00
Minkštais viršeliais tik$100

Dr. A. J. Gussan — AUKtTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik------------------------------------------------------------ ---------------$130
Galima taip pat ufalMkytf paštu, atsiuntus čakf arba

mansy ordark

NAUJIENOS, ’
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 80608

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams paetatytt

Tel. 421-3070
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vienam
$0.00
$2.00

Kanadoje: , 
metams_____

pusei metų ___
vienam mėnesiui

$12.00
$3.00

Dienraščio kainos:
Chicago] e ir priemiesčiuose: 

metams- .
pusei metų ____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui_______

Kitose JAV vietose: 
me. tamg ______________
pusei metų

522.00
$12.00

$11.00

metams ______
pusei metų ___
vienam menesiui

$23.00
$13.00

$3.50

Naujienos pina kasdien, įtekinant 
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drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
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Kai Dekanozovas suko “Lietuvos Istoriją”
Be Lietuvoje buvusio sovietų ambasadoriaus Pozd- 

niakovo, kartu su ultimatumą vykdančiomis sovietų karo 
jėgomis 1940 mtais Į Kauną atvyko sovietų užsienio mi
nistro pavaduotojas Vladimiras Dekanozovas. Kariuo
menės priešakyje tuo metu stovėjusieji karo vadai, vyk
dydami ministrų kabineto nutarimą, sovietų karo jėgas 
taikiai sutiko, bet Lietuvon įsiveržusieji rusai nebuvo 
toki taikūs. Sovietų valdžios pareigūnai tvirtino, kad ru
sai nesikiš i Lietuvos vidaus reikalus, kad iš ūkininkų ne
atims žemės ir nelies valstybės integralumo. Visi šitie pa
reiškimai buvo reikalingi valstybės vakarinių sienų kon
trolei perimti, o viduje užimti visiems strateginiems vals
tybės punktams.

Kai atsiųsti kariai ir - komisarai kontroliavo visus pa
sienio punktus ir svarbiausias valstybės Įstaigas, tada 
pradėjo planuoti, kaip pajungti Lietuvą ir lietuvius, kad 
okupacija taptų nuolatinė. Sovietų Sąjungos valdovai 
žinojo, kad kolonijų gadynė jau baigėsi. Jiems buvo aiš
ku, kad tarptautinė opinija bus. priešinga laisvų ir nepri
klausomai gyvenančių tautų pavergimui. Rusai komu
nistai ieškojo tokio pavergimo būdo, kad atrodytų, jog 
patys lietuviai savo galvąs jkišo į budelio pakištą kilpą.

Prezidentui Smetonai išvykus Į Vokietiją, o premje
rui Merkiui iškeliavus Į Rygą, rusai pertvarkė visą Lietu
vos vyriausybę. Valstybės priešakiu Dekanozovas padėjo 
jau tuo metu buvusį komunistų partijos narį Justą Pa
leckį. Premjero ir užsienio ministro pareigas ėjo prof. 
Vincas‘Krėvė Mickevičius, vidaus reikalų ministru buvo 
Mečislovas Gedvilą, o saugumo departamento direkto
rium buvo Antanas Sniečkus. Į porą savaičių Sniečkus, 
Gedvilą ir Paleckis perėmė valstybės, aparatą savo kont
rolėm Didelės pakaitos padarytos policijoje, kariuome
nėje ir teisingumo ministerijoje. I Kauną prigužėjo di
dokas skaičius sovietų valdžios “ekspertų” kurie kiek
vienoje ministerijoje įsakinėjo kas daryti.

Dekanozovas sugalvojo sušaukti “Liaudies seimą”. 
Bet pirma negu sušaukė tokį seimą, jis suplanavo, kaip 
viską padaryti, kad tame seime visai nebūtų Lietuvos 
liaudies. Kelioms savaitėms prieš minėto seimo “rinki
mus” visame krašte jau prasidėjo areštai. Buvo suim
tas,, tardomas ir klausinėjamas kiekvienas lietuvis, ku- 
ris priklausė bet kokiai politinei partijai ir turėjo įtakos 
lietuvių visuomenėje. Policininkams buvo įsakyta iš- 
krėsti kiekvieną lietuvį, kuris stovėjo didesnės lietuviš-

organizacijos narius. Kad Lietuvos liaudies atstovai ne 
patektų į tą “liaudies seimą” tai Dekanozovas pasiėmė 
sau teisę skirti kandidatus į minėtą “liaudies seimą”. Jis 
pats lietuvių nepažino, bet tas pareigas jis vykdė su Snieč
kaus ir Gedvilos pagalba. Buvo įsakyta skirti tiktai to- 

i kius kandidatus, kurie yra draugingai nusiteikę Sovie- 
* tų Sąjungai ir įsiveržusioms rusų karo jėgoms.

Tik sovietų invazijai palankūs žmonės galėjo į “liau
dies seimą” patekti, bet “rinkimų” metu ir jie nežino
jo, kad minėtam “seimui” teks pasukti “Lietuvos isto
rijos ratą”. Tiktai atlikus rinkiminę komediją ir pasity
čiojus iš pačių pagrindinių piliečio teisių, Dekanozovas 
pranešė keliems “liaudies seimo” atstovams, kad šis 
“seimas” turės paskelbti nepriklausomą Lietuvą “tary
bine ir išrinkti komisiją, kuri prašys patį Staliną, kad 
“tarybinė” Lietuva būtų įjungta į Sovietų Sąjungą. Toks 
nutarimas buvo “liaudies seimo” pravarytas 1940 metų 
liepos 21 dieną. Lietuviai žino, kad tas “seimas” lietu
vių tautos valios neatstovavo, nes kandidatai į tą “liau
dies seimą” galėjo būti tiktai svetimai valstybei tarnau
jantieji lietuviai. Per nesusipratimą į tą “seimą” buvo 
patekę keli prieš autoritarinę Lietuvos vyriausybę ko
vojusieji mūsų tautiečiai Bet šie pastebėję okupanto 
tikslus, tame “liaudies seime” pasipriešino ir pasisakė 
prieš Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą. Vėliau tie 
lietuviai padarė pareiškimus pačioje Lietuvoje, o keli jų 
liudijo net Amerikos kongreso Kersteno komisijai. Buvo 
ir daugiau “liaudies seimo” narių, nenorėjusių balsuoti 
už pasiūlymą prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos, bet 
pačiame seime buvo pilna čekistų revolveriais ginkluotų 
sovietų policijos agentų, kurie grasino kiekvienam “liau
dies seimo” nariui, suabejojusiam šiuo pasiūlymu.

Šiandien okupuotoje Lietuvoje Maskvai tarnaujan
tieji kvislingai aiškina, jog tai buvo nepaprastai savrbus 
lietuvių tautos posūkis. Tas nutarimas yra svarbus, ru
sai jį naudoja lietuvių tautai pavergti, bet kiekvienas pri
valo žinoti, jog tai būtą ne lietuvių tautos “istorinis posū
kis”, bet nuo pradžios iki galo grynai įsiveržusio oku
panto darbas. Dekonozovas tą posūkį lietuviams primetė, 
Dekanozovo parinkti ir paskirti žmonės tą “liaudies sei
mą” išrinko, o vėliau tame “seime” tą nutarimą pravarė.

To paties Dekanozovo parinkta ir paskirta delegaci
ja nuvyko į Maskvą ir prašė Staliną susimylėti, ir priimti 
Liętuvą į Sovietų Sąjungą. Diktatorius Stalinas, tokio 
paties, rusiškojo, “liaudies seimo” akivazdoje, padėkojo Sa
lomėjai Nerei, Antanui Venclovai, Petrui Cvirkai ir Mo
tiejui Šumauskui už prašymo priimti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą atvežimą ir rugpjūčio 3 dieną nutarė prisijungti 
laisvai ir nepriklausomai gyvenusią Lietuvą. Lietuvių 
tauta, neatsiklausta ir nieko dėta, 1940 metų rugpiūčio 
5 dieną, sužinojo, kad nepriklausomos Lietuvos jau ne
bėra. Tai įvyko lygiai prieš 33 metus.

Oficialiai prijungus Lietuvą prie Sovietų Sąjungos, 
rusiškoji prievarta dar labiau pasireiškė visame krašte. 
Areštai, žmonių išvežimai, nesiskaitymas su pagrindi
nėmis piliečio teisėmis buvo kasdieniniai, įvykiai Tuo 
metu pradėtoji rusiškojo komunizmo sauvalė, dar ir 
šiandien pavergtoje Lietuvoje nepasibaigusi

A. SyiLONk
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Keista, kad šį kartą, mok. S. 
J-onynienės vadovėlis “Tėvų 
nameliai brangūs”, skirtas li
tuanistinėms mokykloms, su- 
tiktąs su tokiu griežtu prieš jį

pasisakymu. Ir kai kurie tėvai 
bei mokytojai pareiškė, kad 
jis iš viso lietuvių išeivijos mo
kykloms nepriimtinas. Bet
gi neseniai 4tDrauge”, slapy-

Longmont arkiig ki 
arklys šitokiu būdu

iuh
arkuo.

rato. Pa.*eiląle matomu nempkšą, 
nuo arklio.

įokupanto kareivius, kaip ko
kius “nekaltus bernelius”;

Mintis pažint “dabartinę 
gražiąją Lietuvą” nęrą nauja, 
ji neišgąlvo.ta nei. męk. S. Jo- 
nynienės, nęi. “Irgi Tęvo” Tai 
klastinga. Lietuvos, okupanto 
propaganda, kuri skleidžiajna 
tarp liętuvių išeivijos, Jis ja 
ypa.ę. vilioja rttūsą jaunimą vyk
ti į jo rengiamas okupuotoje

vardžiu prisidengęs “Irgi Tė
vas”, į visus šiam minėtam 
vadovėliui padarytus priekaiš
tus bandė laišku, ir labai ka
ringu tonu, duoti pateisinan
čius paaiškinimus. Jis visus 
pasisakiusius prieš išvadino 
pašiepdamas “tautinią princi
pų sargais”, “ūrapatriotais”, 
“išeivijos skaldytojais” ir pa
našiais epitetais.

Manau, kad nebus pro šalį, ^eUįvoje stoyykte Utua- 
jei aš pačioje pradžioje šią ma
no straipsnelio šiam Tėvui štai 
ką pareikšiu. Kadangi dėl šio 
vadovėlio, ir ir tai ne vieną 
kartą, tėvų ir mokytojų buvo 
gauja aštriai pasisakytą spau
doje, tai rodo, kad su šiuo va-, 
dovėlįu, kurį paruošę Hjok. S. 
Jonynienė yra kažkas; negerai. 
Juk. ji yra paruošusi ir anks
čiau vieną kitą vadovėj, bet 
dėl jų niekas jos nepeikę, ne
smerkė ir niekas nereikalavo 
anų išimti iš. apyvartos, O 
dėl šio pastarojo pasirodė spau
doje gan griežtą pasisakymų 
bei kritikos. Ir tai tokie pasi
sakymai kilo ne dėl to, kad ja
me būtų buvę rasta kokių nors, 
"nietodiniii netikslumą. Bet 
vien tik dėl to, kad tėvai ir 
mokytojai jame atrado, tokiu 
dalyku, kurie patarnauja oku
panto melo propagandai. To
dėl šis vadovėlis ir nepriimti
nas, nors gražiai išleistas, ka
dangi jis yra koniraversinis, 
skaldantis mūšų išeivija.

Nesunku mums suprasti tuos 
tėvus ir mokytojus, kurie pa
sisako prieš tokį vadovėlį, nes 
jie su savo vaikais bėgo iš gim
tojo krašto, bėgo nuo baisaus 
iuaskvinio siaubo. Jie ir šian
dien sielojasi dėl pavergtos 
tautos laisvės, jie nori įdiegti 
savo vaikų širdyje tą patį siel
vartą. Suprantama, kad jie ne
gali tylėti ir mok. S. Jonynre- 
nei dėkoti, kuri paruošė jų 
vaikams tokį vadervėlį, jį pa- 
puošusi tokiais “paveiksliu
kais”, kuriuose jie matytų Vil
niaus gatvėmis važiuojančius

nistikps kursus. N.ąvykąsiems 
j rodo Trakus, Druskininkus, kai 

kuriems ją leidžia nuvykti ir į 
Palangą. Tuo būdu okupantas 
siekia laimėti išeivijos jauni
me sau simpatijų. Aiškina jam 
apie pasiektą Lietuvoje kultū
rinę pažangą ir kad ji pasiekta 
Maskvos dėka. Ir jei Lietuva 
nebūtų po jos sparnu “priglaus
ta”; ji niekad to nebūtų pasie
kusi.

O dėl Liętuvęs laisvės laikų, 
tai, visą okupanto propaganda 
yra tik tam skirtą, ^ąd. sunie
kintų visą jos praeitį, ypač, 
kas būva atlikta nepriklauso
moje Lietuvoje. Bet iš viso 
okupantas niekad ir nemini, 
kad Lietuva kada nors buvusi 
laisva. Ji jo propagandoje 
niekad tokia nebuvusi, kadan
gi ji buvo patekusi į buržuazi
jos vergiją. Ta vergija buvusi 
baisi, nes liaudis skurdusi ir 
badavusi. Argi mes užmiršo
me, kokią melo propagandą 
išvystė okupantas net pačioje 
Rusijoje, kai jis pirmą kartą 
payergė Liętuyą. Jau tada jis 
Ukrainos . “arbūzus” vežę, va
gonais, ant kurių sienų buvo 
"užrašyta; “Badau jaučiai Lie
tuvai” Todėl tokia vadovėlyje 
įsprausta nuotrauka, kuri vaiz
duoja, kaip seniau Lietuvoje 
buyo ariama žemė medinėmis 
žagrėmis, o šiandien k-alcho- 
zuąsę ariamą traktoriais, yra 
"ne kas kita, kaip okupanto 
skleidžiamos melo propagan
dos, stiprinimas. Tad tėvų bei 
motinų neigiamas pasisakymas 
dėl- tokio įdėto vadovėliu pa-

įveiksimi i# jų ręika--
lauti *tarėti išminties”, kitais 
žodžiais tariaAk būti įiervs 
akis užmerkus ir nematyti tę>- 
kiŲ ir panašių ją vaikų vadjovę- 
lią sudėtą fotografijų. Tad ne
rei Ik jų įžeidinėti, apšaukiant 
“tautinių principų sargais” ka
butėse, bei “skaldytojais”.

Atrodo, kad šio laiško ra
šė j as , pasivadinęs “Irgi Tė- 
'vas”, nori, kad. mūsą vaikai 
ąiokykloje būtų mažiau supa
žindinami su tautos praeitimi- 
Jh primygtinai pabrėžia, kad 
.reikia supažindinti vaikus su 
dabartine Lietuva yra ano šū
kio: “Vęidu į dabartinę Lietu
vą!” pakartojimas, kuris, dar 
taip neseniai mūsų išeivijai bu
vo peršamas. Betgi to. okupan-. 
tu i ir tereikia. Kam kalbėli 
vaikams apie garbingą taątos 
'praeitį, kam giedoti “Iš praęį- 
lies tavo, sūnūs te stiprybę se
mia!” Mano, supratimu, tokia 
“Irgi Tėvo” siūloma mintis yra 
labai žalinga. Visi mūsų tau
tos atgimimo istorijos tautiniai.. 
“konvertitai” buvo pažadmti 
pabusti tik garbingos ir didin
gos mūsų tautos praeities dėr 
ka, o ne ją gyventosios “da
barties”. Tikiu, kad ir šiandien 
mus. ir mūsą vaikus žavi ir ža
vės tik tautos praeities didią 
ga istorija, o ne dabartinė su
niokota ir sukolchozinta bol
ševikinė Lietuva.

Negaliu šiam Tėvui pritarti 
ir todėl, kad jis nieko pikto 
vadovėlyje nemato dėl įdėtos 
tokios fotografijos, kurioje 
Vilniuje važinėja okupato ka
reiviai besišypsančiais vei
dais, geričiausiai dainuoja 
“Matuška Rosija” ar “Kątiušą”. 
Tokios fotografijos vadovėlyje 
įdėjimo, pateisinimas, kad, gir
di, reikia juose matyti žmogiš
kus bruožus, o ne juodus vel
nius, nėra įtikinantis. Juk ir 
patys tėvai žino, kad šie karei
viai yra žmonės, su žmogiškais 
-bruožais, kurie gali šypsotis, 
fnet ir akrmr pamerkti Vilniaus 
miesto merginai. To nereikia 
!nė aiškinti. Betgi tie kareiviai 
mūsą akyse yra okupantai, 
mūsą tautos pavergėjai ir mū- • 
są brolių, budeliai- Juk be pa
lys kareiviai su žmogiškais 
bruožais vęiduose, kaip elgėsi 
birželio mėnesyje su išveža
maisiais? ... Tie patys karei
viai. grūdo nelaįniingąsiąs ąu- 
lęas į gyvulinius vagonusjy troš
kuliu marinę vaikus, senelius 
ir kitus. Tie patys kareįviai, 
kąnkįno ir šaudė mūsą parti
zanus.

(Bus daugiau)

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

MANTAS AUKŠTUOLIS'

NERIJOS “STEBUKLAS”
4

O. kad visi lietuviai jaustų ir žinotų, 
kaip baisus yra tas bęlševikų rusiškas 
kenkėjas, kuris kaip žiauriai nuodingos 
bacilos, veržiasi į mūsų sveiką kūną, terš- 
damas. kaip juodai purvinos srutos, terš- 
damos mūsų žemės šaltinius.

Jeigu lietuviai, gyvendami laisvame 
pasaulyje, jaustų nors mažą dalelįę to 
to apmaudo, kurį jaučią lietuvis, gyven
damas po rusiška letena, kai jis savo kraš
te net laisvai per gatvę negali pereiti, ne
gali mokyti savo tikro vaiko lietuvių kal
bos, negali išmokyti mylėti savo tautinius 
kūrėjus, o yra verčiamas gerbti vien rusus 
ir už tai, kad bolševikai turi daug tankų. 
Bet mūsą laikais yra ir kitos kovoą rūšys, 
kuriomis galima priversti bolševikus išsi
kraustyti iš mūsų žemės...

Mes taip užsispyrę gynęm savo nusis
tatymą — tikrinti iš Lietuvos išvežamus 
daiktus, kad net bolševikų specialiai pa
ruoštas enkavedistas neišlaikė ir įžūliai ta 
rė:

— Ko jūs taip užsispyrei, ši sutartis tik 
trims mėnesiams...

Šis pasakymas mane trenkė kaip žaibas. 
Vadinasi po trijų mėnesių bus kažkas bai
sesnio, negu bolševikų įgulos, — tariau sa
viesiems.

Pertraukos metą užėjau pas užsienio 
reikalų nūnisterį, aiškiai sakydamas, kad 
bolševikai po; trijų mėnesių ruošia mums 
kažką baisaus. Urbšys nieko neatsakė, tik 
žiūrėjo ir (yĮėjo. Nors imk ir pats sprok, ar 
kitus susprogdink!... Ąą pritreąktas, 
kad Urbšys, į mano pranešimą nereagavo, 
išėjau į koridęrią- Cią kitas smūgis.. Pozd- 
niakovas, buvęs bolševiką atstovas, įsirė
męs rankomis į šonus, laisvai jautėsi mūsų 
užsienio reikalų ministerijoje. Man einant 
pro šalį jis, paduodamas ranką, “manda
giai” pasisveikino.

Nesusilaikęs iš apmaudo, tąriau Poz<L 
niakovui:

— Jūs, tamstą minister!, čia jaučiątės 
geriau, negu Maskvoje.
Jis šiek tiek sumišo. Aš nuėjau savo ke
liais, pykdamas ir keikdamas, kad mūsų 
vyriausybė leido atsibaslėliams net užsie
nio reikalų mjaisterijoje šeimininkauti 
laisviau, negu namie sovietijoje.

Ąš mačiau bolševikų atstovą kaip tiro
ną, kaip agresorių ir įžūlu rusą. Nuo Ka- 
terinos II-sios iki Nikalojaus buvo ne vie
nas toks rusas, kurs taip įžūliai ponavo 
mūsų žemėje dėl mūsų pačių kaltės — dėl 
griežtumo ir garbės supratimo trūkumo. 
Tauta sunyko pasidavusi svetimų izmų 
gtfrbiuhnui, prarasdaina savo didybę ir 
narsą ginti savo žemę.

Bolševikų atžvilgiu tai buvo žemas ir 
negarbingas iš aukšlę pasidavimas, ko 
visai nereikėjo. Net ir priešai negerbia

žmonių, kurie drąsiai ir kilniai negina sa
vo žemės. O buvo užtenkamai laiko pasi
ruošti , kai aš pranešiau prezidentui kon
sulo Terleckio pasakymą —

— Tai vis tiek bus mūsą”.
Pats prezidentas buvo kilnus zjnogus, 

bet mąstytojas, ir jis neturėjo tinkamų 
žmonių, kurie būtų paruošę kovai planą ir 
laiku būtų paskelbę pavoją. Tegu skaity
tojas nesupranta manęs klaidingai, kad 
aš nesuprasčiau tos kovos sukumo, bet 

i kovojant nesvarbu kartais pralaimėti inū- 
[ šį, bet svarbu .laimėti kovą. ?

Taip ir buvo, kaip Semionovas per pas 
į to derybas išsitarė. Stalino žvėriškai iš- 
: auklėti automatai po trijų mėnesių su plie- 
I no tankais užrioglino Lietuvą. Tankai 
r Kaune, važiuodami per Laisvės Alėją, at
rodė lyg robotai, nes nė vienas karys neiš- 

I kišo iš jų galvos, (Kelios dešimtys vyrų, 
pasislėpusių už namų langu su lankams 
sprogdinti užtaisais, galęję, juos vįsus 

j lengvai sunaikinti).
čia tuojau man bus prikišta, kad bolše- 

i vikai būtų keršiję. Taip, bet didesnio 
keršto, kurį jie prieš mus įvykdė, būdami 
“draugais“, nebūtų įvykdę ir būdami paie- 
y _ • _ sais...

Be žųtbūtino teroro prieš bolševikus, 
mes(ir visos kitos valstybės) su jais niekad 
nesusikalbėsim.

Jaą daug anksčiau “Pozdnįakęyaį”, dęl 
mūsų menkumo, neapdairumo ir nemokė
jimo ginti savo valstybės garbės, jautėsi,

kaip tikri mūsų šalies valdovai. Tai pa
stebiu ne dėl to, kad norėčiau ką nors pa
žeminti, bet dėl to, kad ateityje mūsą 
valstybės vyrai auklėtą tautą garbingoje 
dvasioje ir nesiduotu vedžiojami už nosies 
mūsą priešų, kaip naivūs vaikai.

Bolševiką atstovybė Kaune turėjo daug 
tarnautojų, kurie šnipinėjo viską ir visur. 
Jie žinojo visus mažiau ar daugiau įtakin
gus asmenis ir paruošė ir anksto sąrašą, 
kuriuos numatė išvežti į Sibirą.

Vokiečiams pradėjus karą, mūsą su
kilėliai taip greitai išvijo bolševikus iš 
Kauno, kad jie nesuskubo net savo slap
tų dokumentu sunaikinti ir pąlįkę iš Mask
vos pasiųstą sąrašą, pagal kurį apie aštuo- 
ni šimtai tūkstančių lietuvių turėjo būti iš
vežti į Sibirą, šis sąrašas buvo paruoštas 
tada, kai bolševikai vaidino esą mūsą 
draugai...

Maža išvada. Turint diplomatinius saą- 
tyki.ąs. su kitomis valstybėmis, o ypač su 
artimais “kaimynais”, reikia nustatyti 
abiašliškai lygą tarnautojų s^ajeių, o ne 
taip, kaip buvo, kad bolševikai turėjp. 
mus kelias dešimtis tamąutioją. o mes pa& 
juos tik kelis. Mažai valstybei saugiau tu
rėti, ko mažiau “dipAonWy” is didesnės 
valstybės pusės.

* Gyvendamas prie bolševiką, nuolatos 
piktinaus, kodėl griežtai ąęsįpriešinam 
į>ol£eyįkų tironams? žinęiąa, priešas bu
vo perdaug galingas. Girdėjau, kad Hit
leris mums grasino, nes tuo metu jis dar

ruošėsi didesniems žygiams. Be to, mes 
. buvom nepasiruošę. Vyriausybė neskelbė 
pąvojaus, neskatino ruoštis gintis! Ji, lyg 
netikėdama, kad bolševikai okupuos Lie
tuvą, pati sumišo. O kita dalis tautos, rū
pinosi partiniais slogučiais ir tylėjo, lyg 

plaukdama išganymo, kuris, niekad ne- 
įvyksla.

Pirmos bolševiką invazijos, pradžioje 
nebuvo pasipriešinimo, o tada, jeigu iš 
anksto būtų pasiruošta, galima buvo daug 

: sėkmingiau pasipriešinti, kad ir tuo pa
čiu partizaniniu būdu. Bet, deja, įvąirįos 
piktos valios buvo numarinusios mūsų gar
bingos tautos kovingumą.

Lietuviu tauta, būdama nuolatiniame 
pavojuje, turi būti kiekvieną mirksnį pa- 

t siruošus giintis. Ne tada “paskutiniame po
sėdyje” buvo metas spręsti, ar pasiprie
šinti, ar ne, o daug metą prieš tai

Lietuvių tauta yrą kovos tauta. Todėl 
►ji turi būti taip ir auklėjama. Jai reikia 
grąžinti senovės kovingą būdą,

Lietuviu vyrai ir moterys turi būti iš 
anksto papuošti ir išiuokyti žinomais bū
dais giątis ir turi būti iš anksto ginkluoti, 

■ kad kiekvienas Lietuvos namas būtu maža 
> tvirtovė. Kiekvienas strateginis kelias, 
į kiekvieną vietovę, kąę lengviau sunaikinti 
priešą, turi būti paruošta sprogdinimui ir 
kovąi be pasigailėjimo.

(Bus daugmuj
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KANADOS NAUJIENOS
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DR. K. G. BALUKAS
DR. FANG C LU 

AKU8ĖSUA IR MOTERŲ >*>003 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 
M49 So. Pulaski ltd. (Crawford

Medical BAIIdina). Tai. LU 6-644* 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
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*ci neatsmepas skambinu •24-40T2

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Taiof. 495-0533 

Fox Vatiay Medical Cantor 
HO SUMMIT ST.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Kena.; MFŪJl
OFISO VALANDOS: 

rirmadieniau ir ketvinad, 1—7 vtL. 
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‘___ ir setai Ūktai sositam*.
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4132 Sd. KEDZIE AVĖ. 
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4/1-0225.

Valandos pagal susitarimą.
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DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
±454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
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dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet, 
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VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS 
' INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
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2656 WEST 63rd STREET
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Ofiso tėlef.s 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545 ................... ————

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8256

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

Buvęs Tautybių Meno Tary
bos pirmininku Manitoboje C. 
Seamchyshyn, kuris yra paskir
tas aukštesnioms valdžios parei
goms, 1970 metais Winnipege 
įvedė įvairių tautybių savaitę, 
kuri oficialiai gavo vardą “Folk- 
lorama”. Ją dar galima pava
dinti tautybių festivaliu arba ir 
kitaip.

Folklorama Winnipege ruošia
ma kiekvienais metais. Čia pir
mą kartą ji buvo surengta 1970 
metais ir bus tęsiama ištisus 
penkis metus. Paskutinieji me
tai folkloramai rengti bus 1974- 
j i ir po to, kaip tokios, Winni
pege daugiau nebebus.

Šį tautybių festivalį iškėlė 
Folk Arts Council, kurį bene ją 
daugiausiai ir rėmė. Be jos, pi
niginiai ją remia Manitobos pro
vincijos valdžia ir Winnipego 
savivaldybė.

NEPŪDYK 
NAMO

NUSIPIRK 
SAUSINTUVĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
j-------------------- ---------1,

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 3-0833. ir. PR 8-0834

. . . .. ~.ni ............  i ------ -*i Įimn-imi .į. "I

GĖLININKAS 
(PUTKAMBMAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Ha r km Avt. — 5*6.1220
.........-................... • ....... • ......... L....... ............... - - ■ ' ........

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882
L ■... .. ,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kaadien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šėštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
r^to.

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

CHICAGO, ILL. 60629’ | 
fe—- -............. zDR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
»*ndr» praktike, *pec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
Tel.: PR 8-1223

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

Vi Tu m as on is, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso felef.: HEmlock 4-2123 
Rerii felefj Glbson 8-6195 

Priima ligoniu* pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatgfliėpia. tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagafb. kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

VaL: 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chica0o, III. 60629 

t*M.; PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

i .Folkloramos steigėjui perėjus 
dirbti kitur, jo įpėdiniu liko tei- ; 
sininkas Julius M. Koteles, kuris j 
saVo pirmtakūno darbą tęsia to- . 
liau.

Folklorama ’73 Winnipege vėl I 
ruošiama š. m. rugpiūčio 12-18 ' 
dienomis. Data yra nustatyta I 
rengėjų ir niekeno ji negali būti 
pakeista.

šiais metais folkloramoje da
lyvauja virš 30 tautinių grupių. 
Jos visos turės atskirus paviljo
nus įvairiose miesto vietose. Lan
kytojas nusipirkęs Folklorama 
’73 pasą ras visų tautybių pa
viljonų adresus. Nuo vieno pa
viljono iki kito kursuos specia
lūs autobusai ir turintiems folk
loramos pasą bilietai nekainuos. 
Čia lankytojas pamatys įvairių 
tautybių meną, tautinius rūbus, 
šokius, pasiklausys įvairių tau
tybių dainų, pamatys įvairiau
sių knygų, meno paveikslų etc.

Tautybių paviljonuose bus 
įrengti bufetai su tų tautybių 
įvairiausiais gėrimais bei mais
to produktais.

Šiais metais rinkimuose j gro
žio karalaitės iš lietuvių pusės 
dalyvauja studentė Niolė ži- 
minskaitė, kuri gražiai kalba ir 
rašo lietuviškai.

Paviljonai atidaromi š. m. rug
piūčio 12 (sekmadienį) 6 vai. Į 
vakaro ir tęsis visa savaite 
(kiekvieną dieną iki 12 vai.).

Rugpiūčio 18 diena bus pa
skutinė ir įdomiausia. Prie Cen
tennial Concert Hall ir Manito
bos muziejaus, ant laipsnų plat
formos, bus Folklorama ‘73 gra
žuolės rinkiniai, vainikavimas ir 
dovanų įteikimas bei paskirty- 
mas.

Į šitokį festivalį verta atsilan
kyti ne tik vietos lietuviams, i 
bet ir iš kitur atostogaujantiems 
arba per Winnipega pravažiuo
jantiems. Tad mielas lietuvi, jei 
pro Winnipega tuo metu keliau
si, nepamiršk sustabdyti savo 
mašinos ir aplankyk nors lietu
višką paviljoną, kuris bus lietu
vių parapijos salėje: 432 Elgin 
Ave.,- Winnipeg -2, Man. (Tel. 
Rev. J. Bertašius 943-8925).

Neužmirškime, kad šis lietu
viškas paviljonas jungiasi Į tau
tybių savaitę ne kokiais komer
ciniais išskaičiavimais, bet gry
nai tautiniais motyvais. Tai vi
sa darome, kad ir mes pasirody- 
tume veiksmingi, kaip ir kitų 
tautybių dalyviai.

K. Strikaitis

AR KERNERIS “PRIEŠŲ” 
SĄRAŠE?

ČIKAGA. — JAV apeliacinis 
teismas antradieni atmetė bu
vusio gubernatoriaus O. Kerne- 
rio reikalavimą, kad vyriausybė 
paskelbtų, ar Kerneris arba jo 
advokatai buvo numatyti Bal
tųjų Rūmų represijoms prieš po
litinius priešus.

Dviejų pastraipą atmetimo 
nutarimą padarė trys teisėjai, 
nieko plačiau neaiškindami.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 

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

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

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
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 adresatai, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

*---- >--------------------------------------------- -------- 1------- Į----------------BĮ"

Paveiksle matome nukritusį arklį Šis senis turi jaustis laimingas, 
nepatekęs po arkliu. Tokiais atvejais ne vienas jojikas sulaužė ko-

* jas. Taip atsitkio Cotoredo valstijoje.

Getty vaiko grobikai 
reikalauja $17 mik 
ROMA, Italija. Amerikos bi- 

lijonieriaus Paul Getty advoka
tas pranešė, kad jų 16-mečio sū
naus, dingusio liepos 9 dieną, pa- 
grobikai pagaliau pasakė už vai
ko paleidimą reikalaują $17 mi
lijonų, bet tėvai negali tokios 
sumos mokėti.

Getty sūnus Paul Getty III, 
Romos naktiniuose lokaluose ži-. 
nomas kaip “auksinis hippie”, 
dingo liepos 9 d. belankydamas 
ilgaplaukių mėgiamas užeigas. 
Jo motina, kuri yra nuo bilijo- 
nieriaus Getty atsiskyrusi, gavo 
nervų suirimą, kai jos vyro Paul 
Getty Jr. tėvas atsisakė tiek pi
nigų duoti, pasiteisindamas kad 
“Aš turiu 14 kitų vaikaičių ir 
jei aš sumokėsiu nors vieną 
centą dabar, tai paskui turėsiu 
išpirkti visus 14 vaikaičių”.

i ttittttfttttttttttftfiiiiiiiiiiniiiiiii
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Jei tada ivlpsybė, kuri yra tavyje, yra (tapo) tamsybė, kaipo-gi didi bus 

I tamsybe. A4et« 6:23.
e e •

“Piūtis” tai tinkamas laikas “kviečius” vėtyti — sijojimo ir skyrimo 
laikas. Tame laike kiekvienas Bažnyčios narys turės parodyti koks yra jo 
charakteris. O tą viską atlikę “tvirtai stovėkite!” Mėginimai šiame “piūties” 

I laike tur būti panašūs žydų gadynės — anos vaizdinės “piūties” — mėgi- 
i nimams. Vienas tyrimo būdas bus Kristaus kryžius, kitas — jo čia buvimas, 
dar kitas — nuolankumas, ir dar kitas — meilė. Žydai buvo baudžiami dėl
to, kad nepažino “jų aplankymo laiko/* Bet dvigubas pavojus gresia tiems, 
kurie vieną kartą pamatė dabartinės Tiesos šviesą ir po to grįžo atgal į 
tamsybes. Toks elgesys parodo jų neištikimumą.

Kristus pasakė, kad įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji KrU 
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavlst, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

tV. RAtTO TYRINtTOJAI

Pats multibilijonierius Paul 
Getty Sr., gyvena gerai saugo
jamame name Londone.

CARACAS, VENECUELA. — 
Nors katalikų bažnyčia ofici
aliai skelbiasi nusistačiusi 
prieš marksizmą, tačiau Vene- 
cuelos komunistai savo kandi
datu Caracas miesto tarybos 
rinkimams išstatė katalikių ku
nigą Martin Soto Ojeda, 58 
metų. Bažnyčia perspėja savo 
tikinčiuosius “nepasiduoti mark 
sistų suvedžiojimui”, bet kun. 
Soto pasiaiškino esąs “nepri
klausomas kairysis” ir ištiki
mai sekantis popiežiaus Jono 
XXIII mokymus.

— Kongreso priimtąjį bilių 
skirti $15 milijonus greitajai 
medicinos pagalbai preziden
tas vetavo, o senatas tą veto 
pėrbalšavo 77 prieš 16 balsų. 
Atstovų rūmai turės veto spręsti 
po atostogų šusirinkę.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
* M Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

mmi i    m—aagagBBaggBBM^MgagE==

Prof. MIŠKININKAS ,
ANTANAS RUKUIŽA j
Gyv. 6501 W. 27th PL. Berwyn, III.

Mirė 1973 m. rugpiūčio d., 4 vai. 5:30 vai. Tyto sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje, Kėdainių apskr., Šėtos valse., Sziulų kaime.
Amerikoje išgyveno 24 metus. , .
Paliko nuliūdę: žmona Sofija, sūnus Česlovas, marti Elena ir daug 

giminiu draugu ir pažįstamų. — f
Vietoje gėlių prašo aukoti labdaros draugijoms arba Lietuvių 

Fondui.
Kūnas pašarvotas Marquette koplyčioje 2533 W. 71st St.
Antradieni, rugpiūčio 7 dieną 8 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų! ' 
bus laidojamas šv. Kazimiero kapinėse. -- (

Vi si a. a. Prof. Mišk. A. Rukuižos giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam' paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekaržmona, sūnus, marti.
Laidotuvių direktorius Antanas ir Donald Petkus, teL 476-2345.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID t
$05-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 ; 1742

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

MODEMIŠKOS A1K-COIMD1TIONED KOPLYČIOS

PROF. ANTANUI RUKUIŽAI,
Lietuvos Miškininkų Sąjungos Išeivijoje garbės nariui 

rugpiūčio 4 dieną mirus,
jo žmonai SOFIJAI, sūnui ČESLOVUI ir marčiai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

LMSI valdyba: V. ŽEMAITIS, J. ŽEBRAUSKAS, J. SKEIVYS, 
P. NORKAITIS IR J. GUDAITIS

---------- .......................................................................................................................... ...... ~ 1 ■ —_ _____ ________________ _ . ..... _

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

' JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyiy Lietuviškęi Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street Chicago, HL 60608.
________ _______________________________________ /

DĖDĖS ŠERNO GYITOIO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos Hetuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygai ir klausėsi Jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdė® Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše Žmogaus Gyvenimą — Dėdė# 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 

dų ^MpU.rkieolųglne .velįda. t
Antanas RDIras, VIENItO 1MOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 

maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GALIAMA -NAUJIENŲ ADMlNlStRAŪDOJE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2514 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

3354 SO. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
I — NAUJIINOS, CHICAGO 8, ILL,— MONDAY. AUGUST 6, 1973



POHCLJA SUČIUPO TRIS PLĖŠIKUS
Praeitą šeštadienį trys jau- 
vyrukai, gyvenantieji pietinė- 
tytų dkfigos- dalyje, panoro

ni 
į

lengvu būdu pasipinigauti. Jie 
• nuvažiavo f vakarinę 79-toš gat

vės dalį ir pradėjo dairytis, kur 
jiems lengviausia pinigų be dar
bo gauti. Jie priartėjo prie ga
zolino stoties, esančios 3750 W. 
79 St. ir kurį laiką dairėsi ir 
sekė.

Į gazolino stotį užvažiavo se
nas nuolatinis kostiumeris John 

'Baumhardt, gyvenantis 7845 Sr 
Homan gatvėje. Prisipylęs ga
zolino, jis paprašė pažįstamą pa
tarnautoją, kad jam pripildytų 
benzinu ir degtuvėlį.

— Pripildei mano mašiną, tai 
pripildyk ir degtuvėlį, —' Jis ta
rė.

Patarnautojas Ronald Siiyder 
pasiėmė “benzinką” ir stotyje 
laikomą nedidelį indelį ir pradė
jo lašinti benziną į medvilnę, kad 
klientas būtų patenkintas.

Staigiai į stoties kiemą įva
žiavo didelį triukšmą darantis 
mustangas. Mašina atvažiavo 
ties piltuvais ir sustojo. Iš jos 
tuojau iššoko '20 metų neturjn- 
tis vyras, priėjo prie Snyderio 
ir tarė:

— čia dabar eina užpuolimas... 
Duok visus savo pinigus...

Pasakęs tuos žodžius, užpuo
likas išsitraukė revolverį.

Snyderis tuojau suprato, kuo 
visas tas reikalas kvepėjo. Nie
ko už puolikam nesakęs Snyde
ris, Baummhardtas ir dar vie
nas kieme buvęs senas kostiume
ris pradėjo bėgti į stoties ofisą. 
Užpuolikas pradžioje Besiorien
tavo, kas čia galėjo atsitikti. Jis, ■ 
matyt, nemanė, kad visi bėgs- į ' 
ofisą. Jis net nežinojo, ko jie 
ten bėgo. Jis galėjo pamanyti, 
kad jie ten bėga pinigų jam at
nešti. Bet vėliau jam galėjo 
dingtelti mintis, kad jie iš ten 
gali pranešti policijai, arba ga
li dar ginklą paimti... Tada jis 
pradėjo į bėgančius šaudyti.

Užpuolikas paleido tris šū
vius į bėgančius vyrus. Viena 
kulka pataikė Baumhardtui į de
šinįjį patį, viršutinėje peties da
lyje, o kitos dvi kulkos patąikė 
Į didelius durų stiklus.

Šūviai nuskambėjo po visą 
apylinkę. Kulkų prakirsti lan
gai taip pat atkreipė aplinkui 
esančių žmonių dėmesį.

Užpuolikas tuojau įlipo į mus
tangą, kuris tuojau pasileido 79 
gatve į vakarus. Buvo pranešta

policijai. Užpultieji davė poli
cijai tikslų aprašymą, kaip at
rodė' mustangas ir kaip atrodė 
pats užpuolikas, sužeidęs Baum- 
hardtą. Čikagos policija tuojau 
užaliarmavo visą tos apylinkės 
policiją ir pranešė, kaip tas au
tomobilis atrodė. Pasakė, kad 
jame važiavzo trys ginkluoti vy
rai. <

Sargybas ėję policininkai An
thony Zawala ir Theodore Ko- 
hieczak, nespėjo išklausyti pra
nešimo, žiūri, kad pro raudonas 
87rtos iš Cicero gatvių šviesas 
pervažiavo ieškomas mustangas. 
§ie policininkai tuojau pasilei
do iš paskos. Mustange važiavu
sieji jauni vyriokai pastebėjo, 
kad nežinia iš kur atsirado poli
cijos automobilis, kuris jų iš 
akių jau nebepaleido. Jie spau
dė mustangą, kad pabėgtų nuo 
policijos, bet ir ši mašina visai 
nesirengė atsilikti. Mustangas 
pradėjo blaškytis. Vyriokai pa
juto, kad artėja kitos policijos 
mašinos.

Mustangas atsirado 67-toj gat
vėje. Ties Kolmar gatve vyrio
kai pasuko iš kelio, pasuko į lau
kus ir pristabdė mašiną. Tuo 
tarpu policijos šviesos jau buvo 
nukreiptos į mustangą. Vienas 
keleivis, sėdėjęs priešakinėje 
mustango sėdynėje, išmetė re
volverį pro automobilio langą. 
Mustangas dar pavažiavo Kolmar 
gatve, bet policija jau buvo prie
šakyje ir užpakalyje. Ties 6730 
S. Kolmar visi trys ponaičiai 
buvo suimti. Buvo išręsti ne tik 
jie patys, bet ir jų mustangas.

Buvo suimti 18 metų Bertram 
J. Betts, gyvenantis 1243 W. 71 
■St., 24 metų Stanley Anderson, 
gyvenantis 2214 East 70 St., ir 
18-kos metų Ernest Taylor, gy
venantis 1259 West 71 St. Po
licija aiškina, iš kur jie gavo 
mustangą.

Visi trys jauni tinginiai sė
di -Cook apskrities kalėjime, o 
sužeistas Baumhardt 
Kryžiaus ligoninėje, 
bus rugp. 27-tą.

Šiems paukščiukams 
ko lengvai pasipinigauti, bet ne 
vieną kartą, panašiems užpuoli
kams pavyko apiplėšti sunkiai 
uždirbtus žmonių centus ir do
lerius.

Kad Čikagos teisėjai bent in 
flagranti sučiuptus vagilius ke
liems metams padėtų į kalėjimą 
sunkiems darbams.

Korespondentas

guli šv. 
Teismas

nepavy-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. Sl,50.

3. A. Giedriui, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., S1.80.

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00.

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

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

Al XX U A AX W U,

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NORETKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Did«lis p»«lrinklnM* Ivairly prtkly. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
■MM

------------ -

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69!+i St-, Chk»®o, III. 60629. _ T»l. WA 5-2737
3333 So. Hal(f»d St, Chlc*<o, lit 6O6OR. — T»L 254-3320 

įvairiu prekių p»gi rinki mm: motodklai. šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai CvrHfikatal.

.... — ■■ ■ T ..............

f M ĮlAUlIANOt. CHICAGO *, IU.“ MONDAY, AUGUST S, 1973

Się mėty rugpjūčio 12 dieną, sekmadieni, Humboldt Parko Lietuviu Paliti- 
nis Klubas ruošia gegužinę Jefferson miške, įprastoje vietoje. Visi paveik
sle matomi šio klubo nariai ir daugelis kity, kuriy čia nematome^atvyks j 
pikniką. Kviečiame visus lietuvius atvykti ir gražiai praleisti popietę. Pa 
veikslo priešakyje matome klubo nares Kostą Mankuvienę, Juliją Galskie- 
nę ir Oną Sodeikienę. Stovi Frank Stanionis, Walskrs, Kavaliauskas, Vincas 

Mankus ir klubo pirmininkas Frank Prūsis.

DABARTIES 
NAUJOVĖS

Pirmas komercinis reaktorius

Tennessee slėnio administra
cija (TVA) ketina pastatydinti 
pirmąjį šio krašto komercinį 
branduolinį reaktorių netoli Oak ! 
Ridge. Jo statybą vykdys kar
tu su Commonwealth Edisono 
kompanija iš Čikagos. Demon
stracinis modelis, kuris nebus 
baigtas pirm septynerių metų, 
padės išsiaiškinti, ar bus įma
noma ateityje kraštą aprūpinti 
energija iš atominių reaktorių. 
Projektą kritikuoja aplinkos 
saugotojai, bet atominės energi
jos komisija teigia, kad nebus 
nieko žalinga nei 
žmonėms.

“Didžiapėdžio”

aplinkai, nei

pėdsakai

“Didžiapėdis”, 
beždžionę panaši 
sveikas ir gyvas ir klajoja po 
Ramiojo vandenyno šiaurvaka
rius. Taip manoma vietos gy
ventojų, kurie tebesistengia jį j 
surasti, kad Įrodytų savo spėlio
jimus buvu$ teisingus. Taria
moji būtybė, paliekanti 20 co
lių ilgio pėsakus, sakoma buvu
si matyta 1800 metais. O 1967 

m. vienas tyrinėtojas sakosi 
ją nufilmavęs.

legendinė į
būtybė, yra

Dabar suorganizuota šiaurės 
Amerikos miškų gyvūnų tyrinė
jimo organizacija, kuri rūpin
sis išaiškinti didžiapėdžio buvi
mą ar nebuvimą. Apie 600 pa
stebėjimo atvejų yra kompiu
terizuojami, kad jų pagalba būtų 
galima nustatyti jo elgesio ir 
keliavimo (migracijos) bruožus, 
kurie padėtų jo ieškant. Vienas 
antropologas išanalizavo pėdsa
kus ir patikino, kad juos Įmy
nusi būtybė turėtu sverti iki 
1000 svarų ir negalėtų būti žmo-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Blųe-GENERAL OFFICE — And 
printer. Excellent opportunity for 
beginner. Appointment only.

RICHMOND. MANHOFF, MARSH 
Mr. Weinstein

644-50gO.

PATYRĘ DRABUŽIŲ gamintojai 
siuvimo mašinų operatoriai 

Nuolatinis darbas. Kreiptis asmenis- 
kai

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

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

Cafl 227-2830.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

gus. Be to, jis pridūrė, kad rei
kėtų anatomijos specialisto, jei 
kas bandytų tas pėdas padary
ti apgaulei.

REIKALINGI MEDŽIO DARBININ
KAI, patyręs dirbti mašinomis,. Nuo
latinis darbas.

400 NO. STATE STREET 
j Kreiptis nuo 10 ryto iki 4 vai. 

popiet.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

SHIPPING ROOM ORDER 
PICKER and PACKER 

Printed material. Clean. Use corru
gated boxes and skids. 30—35 years 
of age. 5 day week. 8:30 to 4:45. 
Paid weekly. Convenient transpor
tation. Full fringe benefits. Apply 
in person: Mr. Hult.
NATIONAL DAIRY COUNCIL
111 N. Canal St. (10th fir.) Chicago

♦ | FACTORY HELP
| Steel fabricating shop.

Vytautas Grakauskas iš Fluo- f?r steady work. Will 
rochem, Inc., 1760 W. First fied me%Af^ 
Street, Azusa, California pa-! 297-1780.
rašė straipsnį apie fluorammo- 
niub trifluoromethanesulfonate 
sintezę, kuris yra išspausdin
tas leidinyje Journal of Inorga
nic and Nuclear Chemistry, to
mas 35, nr. 8 1973 rugp. mene- Į 
si.

needs helper 
train, quali-

INC.

MAINTENANCE MAN 
General. Good salary. 

Excellent fringe benefits.
Call 243-1117

i AUTO BODY 
rience. Large

J. C.
820

MEN. 5 year’s expe- 
shop. Plenty of work.
BODY SHOP 
No. Cicero. 

626-4377.

R. Baubinas, Z. Januškevi
čius ir A. Sakalas iš Vilniaus 
universiteto parašė straipsnį 
apie kadmijaus selenido (CdSe) 
vienus kristalus su n ir p rūšių fhlni£>i - —
laidininkyste, proartėjančia prie and general plant maintenance, 
vidinės laidihinkystės, kuris yra 
išspausdintas leidinyje Materials 
Research Bulletin, tomas 8, nr.
' 197° m' li®pos’ mėnesį. j C0IL welders _ AUTOMATIC 

Saulius Simoliunas; Experienced only. Apply:

1729 N. Winchester Ave. 
ALBERTO TRANSFORMER CO.

Call 772-7777

MAINTENANCE MAN 
Person having experience with me- 

‘i presses. Electrical 
- ______

andshift. Good starting rate. O. T. 
Ben including profit sharing 

PARKVIEW MEADOW
4923 W. Armitage. '

"Maižiešius" jau Įsūnytas
Praeitą antradienio vakarą j BENCH MACHINISTS 

Lmkolno parko lagunuose žoly
ne rastas kelių dienų amžiaus 
sveikas 8 svarų kūdikis, radėjo 5 year experience. Able to read 
“pakrikštytas vardu “Mozė”, pa
dėtas Illinojaus Vaikų departa
mento prieglaudon, bet neilgai 
trukus atsirado norinčių kūdikį 
įsūnyti. Jis atiduotas vienai be
vaikei porai globoti kol bus 
likti Įsūnijimo formalumai.

SHEET METAL WORKER
and 
forlay-out from Blue prints parts 

medium size machinery.
Clybourn-Damen area.

Phone
C. BURKHARDTw.

at-

ne-— Bostono Deltos lėktuvo 
laimėje žuvo 88 žmonės. Liko 
gyvas vienas 21 metų karys. 
Penktadieni teko jam nupiauti 
abi kojas, apdegusias lėktuvo ne
laimėje.

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

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.. Chicago, Hl. 60608
"■'■■'J ■■ —

■ 1 --------- -- — --- .n... . _ ,

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose' už $5.00. užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už S2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060S

.. - ' > ............. '..—. -- ------------ --- --------- ---------- ---- S

■" " ■■■■ — IMI I ■! H

MOVING — Apdraustas perkraustytu as 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL N A U J O K A I T I S
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

L_ i. m-

528-3401
An Equal Opportunity 

Employer.

MACHINE
ASSEMBLERS

5 year 
prints

Blue

W.

experience. Work from 
on medium size machinery.
Clybourn-Damen area.

Phone
C. BURKHARDT

528-3401
An dual Opportunity 

Employer.

FOREMAN
For near Loop candy plant.

Job requires man capable of stepping 
in and taking responsibility.

Call 
912-0900

A. G. AUTO RE3UB.D5RS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351U24 W. 63 r d Street, Chicago, 

TIL. — 77LS9U
Anicetai Garbačiauskas, mv.

III.

WEATHER FORECAST 
and Fire Danger Rating

WATMEK

TEMPERATURE
HIGH I UM

FIRE (MMSCI 
RATTMG

L STATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas .

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATA? — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė,
| BUTŲ NU APAVIMAS. ĮVAIRŪS
Į DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEĘILNO-

NAMAS PARDAVIMUI Į 
prie 54-tos ir Francisco, 6 kambariai, Į DRAUDIMAI. NAMŲ — —,-------
3 miegami. Kabinetų virtuvė. Gazu’JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 
šildymas. Alum, langai.’ Geležinė DAT>n AxrrwAc
tvora. Platus sklypas. Garažas. 
S15.900. Skambinti 737-8534 arba
737-7202.

PARDAVIMAS. 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti. 4

NĖRA ABEJONIŲ
1% AUKŠTO mūras du butai — 

5% ir 4 kambariai. Kabinetų virtu
vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 

p_., ----^.7-' tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo
REAL ESTATE — OUT OF TOWN parko. $17,000.

^jMuosavybės — kitur_______ j MIELAM Beverly Shores, pora bio- '
_r nu o kranto ir buvusios Leonardo
FLORIDOJ — ST. PETERSBURG kavinės, mūras ant 65’ ^sklypo. Du 

butai po 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildymas. Nuomos S300 kas mė
nesi. . Taksai $356 už 1973 m. Kaina 
$21,750

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

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karietai. Daug 
gražiu priedu. Garažas. Įrengtas beis- 
mantas. S41 900.

ARTI 54-TOS ir CTLIFORNIA. 
.Didelis, seras 5 kambarių medinis su 
garažu $15 900.

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

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

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie S16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68.000 ir daugiau.

PALIKIMO MŪRAS atneša S4.000 
nuomos. Naujas £azu šildymas. Mūro 
garažas. Kaina $18.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina S9,900.

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

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

Petersburg Beach. Fl 33706
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

St.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, 
virtuves. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t.
ZIGMAS

Tek: 778-0838 ar 651-9625

vonias, 
darbus:

K. E R I N g I S 
CALIFORNIA SU P SS SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups irt. t.
4W4 Se. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So; ASHLAND AVĖ. -
523-8775

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

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4465 Archor Avo. 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-59S0

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. * $9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

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

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

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HELP WANTED
Darbininkių Reikia

F5MALE

SEWLXG MACHINE OPERATORS 
Single need. Factory experienced. 
Liberal benefits, insurance, holidays. 
Permanent. Please call in English.

FENCHEL LAMP SHADE CO. 
1322 So. Wabash Ave. 

Phone: 922-6454.

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

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

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

— Experienced —
SEWING MACHINE 

OPERATORS
1240 N. Homan Ave.

3rd Floor
TeL: 235-6436

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS j

HEATING CONTRACTOR ’
Įrengiu nieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! senus visq rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. OesOi. TeL: VI 74447

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANBENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STRIET

Tol.: RBpuMIc 7-1941

T E R B A_ _
Brangenybis, Laikrodžiai, Dovano* 

visom* progom*.
3237 WEST Mrd ST., CHICAGO

Telef. 434-466*

Call: Frank Zapoll*
3208% W. 9Sth St.

GA *-8654




