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VAKARU VUKlETI JOS - LENKIJOS DERYBOS
BALTIJOS AMERIKIEČIU KOMITETO
VIZITAS VAI5TYBĖS DEPARTAMENTE

Amerikos Lietuviu Tarybos pranešimas

I»
(Tęsinys)

Kalbant apie sovietų peršamą 
Europos saugumo konferenciją, 
p. Hillenbrand pastebėjo, kad 
JAV į tokią konferenciją nesku
bančios, o jei ji kada nors įvyk
tų, Jungtinėms Valstybėms tek
tų labai stropiai sekti, kad bet- 
koks susitarimas negalėtų būti

jos valstybių padėties įteisini- 
■mas. Vakarų Vokietijos tiesio
ginės su Sovietų S-ga derybos 
arba koks jų susitarimas, ne
galėtų pakeisti Baltijos Valsty
bių sienų arba jų padėties. ■

_ Estų atstovų, buvo atkreiptas 
dėmesys į didelį skirtingumą 
tarp iš Estijos atvykstančių į 
JAV ir Estų keliaujančių lan
kytojų skaičiaus ir amžiaus gru
pių, bet čia esą sunku ką nors 
padaryti, nes sovietai neišlei
džia nei didesnio skaičiaus lan
kytojų, nei jaunesnio amžiaus 
grupių žmonių. Ilgainiui ši pa
dėtis turėtųpasikeisti. -

labai stiprus tautinis jausmas, 
kuris mums turėtų teikti pačią 
didžiausią jų išsilaisvinimo vil-

nepaprastai didelį tautinių gru
pių gajumą.

Baigiant pokalbįj. Valstybės 
pasekretorius Europos reikalam 
buvo paklaustas, ar Valstybės 
D-tas palankiai priimtų JAV 
Kongreso iniciatyvą, pravesti 
Užsienių Paramos įstatymo pa
pildymą, pagal kurą būtų su
teikta finansinė parama Baltijos 
tautinių komitetų išlaikomoms 
radijo programoms ir kitoms 
propagandos priemonėms sustip
rinti. Panašus projektas buvęs 
pravesta genate 1956 m. ir 
tuomet Valstybės D-tas jam da
vęs savo pritarimą, šitokia ma
terialinė parama ne tik pagerin
tų mūsų vedamą propagandą, 
bet ypačiai sustiprintų paverg
tų Baltijos tautų dvasią ir tei
giamai veiktų šio krašto visuo
menę, nes atkristų priekaištas, 

x kad Jungtinės Valstybės ne vi
soms tautoms taiko vienodą 
standartą, kadangi dėl vienų 
tautų laisvės vedama ginklo ko
va, kitos remiamos ginklais ir 
pinigais, o dėl Baltijos tautų 
laisvės ligšiol nebuvo beveik 
nieko daroma.

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas pasakė, kad jis šį rei
kalą turįs, perduoti savo eks
pertams, prašė jį raštu patiekti 
ir tuomet pranešiąs savo atsaky
mą. ALT Biuras

(Pabaiga)

NEW YORKAS. — Keliauto 
jas Heyerdahl, kuris neseniai 
su papyro nendrių valtimi per
plaukė Atlantą, įteikė Jungtinių 
Tautų Norvegijos delegacijai 
įvairių nešvarumų pavyzdžių, 
kurie buvo kasdien renkami jo 
kelionėje. Per 57 dienas tebuvo 
kelios dienos, kada jūreiviai ne
būtų radę ant vandens įvairių 
šiukšlių, sukietėjusios alyvos ga
balų ir kitų nešvarumų. “Van
dens teršimas yra didžiausia šios 
civilizacijos problema”, — pa
reiškė Heyerdahl.

IS VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — Eųjįppoje 15 
valstybių susitarė ben4ęai ko
voti prieš vabzdžius naikinančių 
vaistų žalą faunai ir florai. Bus 
bandoma paskelbti bendrus su
varžymus ir nuodų vartojimo 
taisykles, bendras visai Vakarų 
Europai.

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija paskelbė, kad bu
vo atidarytas Pekino Tainghua 
universitetas, kuriame studijos 
buvo nutrauktos prasidėjus 
“kultūrinei revoliucijai.-šiame 
universitete dėstomi tikslieji 
mokslai ir inžinerija. Daug Ki
nijos universitetų nedirba jau 
nuo 1966 metų.

NEW YORKAS. — žinomo

Šioje lentelėje parodyta, kokioje padėtyje yra Amerikos partijos Senate, Atstovu Rūmuose ir 
gubernathoriy eilėse. Abi partijos šiy mėty rinkimuose bandys padėtį pakeisti savo naudai.

T

EGIPTAS SUTINKA SU LAIKINOMIS, 
TRIJŲ MĖNESIŲ KARO PALIAUBOMIS

KAIRAS. — Izraelio-Arabų konfliktas įėjo Jį diplomatinių
respublikonu politiko Thomas Pastangą laikotarpį. Amerikos birželio 19 dienos pasiūlymas 
Dewey žmonos laidotuvėse da-^61^ 90/ienų paliaubas, “baigti šaudyti ir padėti kalbėti”, 
lyvavo ir prezidento Nixono žmo- 
na.

LONDONAS. — Britų polici- jau dienos be pertraukos daužo Izraelio lėktuvai, trukdydami 
ja suėmė šiaurinės Airijos ka- egiptiečiams ir sovietų technikams įrengti prie kanalo priešlėk- 
taliką, kuris parlamento sesijos j turinių raketų lizdus, bombardavimai visiškai Įnesustabdo tų 
metu susprogdino dvi ašarines raketų lizdų statybos. Vis dažniau Izraelio lėktuvai nukrenta 
bombas, išvaikiusias britų poli- Egipto teritorijoje, 
tikus ir dviem valandom nutrau
kusias visus svarstymus. Prezidentas Nasseris, priim-

ATĖNAI. - Graiką valdžia amerikiečią pasiūlymą, 
po 10 mėnesių kalėjimo kad Amenką neturėtą
čfkagietę merginą Gloria R< 
kuri pagarsėjo, kai jos nuogos’ ± , ... ...
fotografijos tavo įdėtos ■‘Play-|Izr.ael,o m aviaajos pra-
tay” žurnale. Ji buvo nuteistal^^.^ ^raelm pasiekė 
už narkotikų įvežimą iš Turki
jos į Graikiją. Graikai ją dabar 
ištrėmė. > ■.

LONDONAS. — Britų opozi
cijos kabinete užsienio reikalų 
kalbėtoju paskirtas buvęs gy
nybos ministeris Denis Healy.

LA PAZ. — Bolivijos komu
nistai paleido du pagrobtus vo
kiečius, kai valdžia iš kalėji
mų išleido 10 politinių kalinių.

NEW BRUNSWICK, N. J. — 
Negrų demonstracijose buvo su
degintas vienas tuščias namas, 
išdaužyta daug langų miesto biz
nio rajone.

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijos policija paskelbė, kad jai

Egipto priimtas, tačiau sj.i juo nenori sutikti Izraelis, kuris visai 
teisingai nurodo, kad tos laikinos paliaubos bus Egipto išnau
dotos įsistiprinti prie Suezo kanalo. Egipto pozicijas kasdien,

egiptiečiams ir sovietų technikams įrengti prie j

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

tikus ir dviem valandom nutrau
kusias visus svarstymus.

ATĖNAI. -

’ Egiptas ir taip turįs kovoti prieš

tik per. Ameriką.
Izraelio užsienio reikalų mi

nisteris Ebanas spaudai pareiš-

i

1

pusryčių pramonei
■

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje labai plačiai vartojami 
įvairūs suspausti, pasaldinti, iš
džiovinti ar išpūsti javai pus-nisbens Uroanus spaudai pareis-* ...... • j

kė, kad Izraelis nebūt, paten-1 J7?”?’
kintas laikinomis paliaubomis, 
kurių metu kasdien būtų stipri
namos karinės pozicijos būsi
mam karui. Izraelis pritaria be
sąlyginėms karo paliauboms, 
kuriams paskelbė Jungtinės Tau
tos. po šešių dienų karo 1967 m. 
Tas paliaubas sulaužė Egiptas. 
Nutraukus Izraelio aviacijos 
puolimus, egiptiečiai dar arčiau 
prie kanalo pastatytų savo prieš
lėktuvines raketas ir pasireng
tų plataus masto invazijai per

• kanala į Izraelio okupuotą sritį. 
A1JVJ5 JJUlldJČL XLxALX JAI < *- *

pavyko išaiškinti Recife mieste Į Kartu su Egipto prezidento 
komunistų suokalbį pagrobti kalba, pasakyta 18 metų sukak- 
Amerikos konsulą. ties nuo karaliaus Faruko nu-- ’ * ■ „ ’ ties nuo karaliaus Faruko nu-

LONGVIEW, Tex. — FBI su- vertimo proga, sovietų ambasa- 
♦ < VA y  V VA* 4T  _ OTllrA ’Ttoloėmė du baltus vyrus, kaltindama 

juos sužalojus 36 mokyklų, au
tobusus, kurie turėjo vežioti ne
grus mokinius | baltųjų mokyk
las.

Rogers ignoruoja 
senato komitetą

WASHINGTONAS. — Pre
zidento patarėjas užsienio ir sau
gumo klausimuose Henry Kiss
inger1 papasakojo Kongreso gru
pei apie Vienoje einančias de
rybas su sovietais. Jis įtikinė
jo Senato ir Atstovų Rūmų už
sienio. reikalų komitetų narius, 
kad Amerikai reikia toliau sta
tyti gynybos raketų bazes, nes 
tai padėsią susitarti su sovie
tais dėl strateginių ginklų kont
rolės.

Senato užsienio reikalų komi
tetas, vadovaujamas sen. Ful- 
brighto, kritikuoja vyriausybę, 
kad ji nieko nepranešanti komi
tetui apie užsienio politikos įvy
kius. Tarp valstybės, departa-

dorius Dobryninas aplankė vals
tybės sekretorių Rogers ir pri
statė jam sovietų vyriausybės 
pažiūras į paskutinį pasiūlymą 
Viduriniųjų Rytų klausimu. Il
goką pasikalbėjimą turėjo Izrae
lio ambasadorius Rabin su pase- 
kretoriumi Sisco.

Sekretorius Rogers pareiškęs 
Amerikos susirūpinimą dėl so
vietų ginklų tiekimo Libijai, 
žvalgybos žiniomis, liepos 20 ir 
22 d. du sovietų laivai Tripolyje 
iškrovė nemažas siuntas tankų, 
šarvuotų automobilių ir sunkve
žimių. Iš Libijos tie ginklai ne
sunkiai gali pasiekti Egiptą.

lerių išleidžiami šiems produk
tams pirkti, o radijas ir tele
vizija nuolat skelbia tų produk
tų naudingumą, maistingumą, 
sveikumą.

Senato komitete vartotojų 
reikalams, Robert Choate, buvęs 
prezidento patarėjas mitybos 
reikalams, padarė platų prane
šimą, kuris sukėlė “cereals” pra
monėje visą bangą protestų ir 
paneigimų. Liudininkas pareiš
kė, kad net 40 tų pusrytinią ga
minių rūšių yra tiek menki 
maistingumo atžvilgiu, kad juos 
galima pavadinti “tuščiomis ka
lorijomis”. Tuos suspaustus ir 
sutriuškintus javus valgydami, 
amerikiečiai, ypač vaikai, darą 
sau žala

mento ir senato komiteto ryšiai 
beveik ‘ nutrūkę. Vyriausybė 
nieko nepranešusi komitetui 
apie Nato pasitarimus, apie pro
gresą Vienos derybose, apie pa
dėtį Laose. Senato komitete net 
yra siūlymų atsilyginti vyriau
sybei, nepatvirtinant preziden
to skirtų diplomatų, netvirtinant 
sutarčių ir nesvarstant įstaty
mų, ateinančių į komitetą.

St.St. Louis, Mo., negry grupė, protes
tuodama, kad Bell Telephone bendro
vė samdo mažai negry, ją nubaudė, 
įsibraudama į įstaigą Ir sulaistydama 

tirštu sirupu įstaigos kilimus.

VARŠUVOJ BUS BANDOMA SURASTI 
VISUS PATENKINANČIĄ FORMULĘ
VARŠUVA. — Vakar ir ketvirtadienį Varšuvoje vyko Va

karų Vokietijos-Lenkijos derybos dėl nepuolimo sutarties, kuri 
patenkintą lenkus, pripažindama naują vokiečių-lenkų sieną Ode
rio ir Neises upių vagose ir kartu neprieštarautų sąjungininkų 
teorijai, kad pokarinės Europos sienos gali būti patvirtintos tik 
taikos derybose, kurių dar po H-jo Pasaulinio karo nebuvo ir 
nežinia, ar kada bus. Vokietijos delegacijai vadovauja valstybės 
sekretorius Georg Ferdinand DuckwitZj o Lenkijos — viceministe- 
ris Josef Ziniewicz.

Suomijos delegatai

WASHINGTONAS___ Prezi
dentas Nixonas 90 minučių kal
bėjosi su Suomijos prezidentu 
Urho Kekkonen, o suomių už
sienio reikalų ministeris ir kiti 
pareigūnai tarėsi valstybės de
partamente su sekretoriumi Ro
gers.

Abu prezidentai kalbėjo apie 
Amerikos-Sovietų Sąjungos de
rybas dėl strateginių ginklų ap
ribojimo ir apie sovietų pasiū
lytą Europos saugumo konfe
renciją. Vėliau prie pasikalbė
jimo prisijungė prezidento Ni- 
xono patarėjas Henry Kissinger.

Sekretorius Rogers prašė Suo
mijos delegacijos, kad ji pada- 

i rytų Įtaką ir per Raudonąjį Kry-

Lenkija reikalauja, kad vo
kiečiai pripažintų naujas sienas. 
Karo metu Sovietų Sąjunga at
plėšė nuo Lenkijos 69,860 kva
dratinių mylių-plotą. Kompen
suodami Lenkiją sąjungininkai 
Potsdamo konferencijoje pasky
rė lenkams Sileziją, Pomeraniją, 
Vakarų Prūsiją ir dalį Rytinės 
Prūsijos, apie 41,220 kvadrati
nes mylias, kuriose 1939 metais 
gyveno apie 10 milijonų gy
ventojų.

Sovietų pastatyta Rytinės Vo
kietijos komunistinė valdžia jau 
sudarė su Lenkija sutartį, pripa
žindama naujas sienas. Dėl to 
trys sąjungininkai protestavo, 
tvirtindami, kad jokių sienų ne
galima nustatyti be taikos su
tarties, nes tokie pripažinimai 
laužo Potsdamo susitarimą. 
Amerika nepripažino naujų sie
nų ir rytų vokiečių-lenkų susita-

♦ Cairo, Illinois mieste vėl pra
sidėjo juodų-baltų susišaudymai. 
Du asmenys buvo sužeisti, 27 su
imti. Negrai pradėjo neramu
mus, kai dvi negrės buvo iškrau
stytos iš pigiųjų butų kolonijos.

♦ Valstybės prokuroras Mit
chell įsakė teisingumo departa
mente nebevartoti žodžių “ma
fia” ir “cosa nostra”, nes tie iš
sireiškimai erziną italų kilmės . 
amerikiečius. 1

Pentagonas paskelbė, kad _____ _____  ____ _ _ ___
netrukus bus sumažinti Ameri- je padėtį. Suomiai pažadėjo tai.„kia surasti tokį sutarties teks- 
kos daliniai Filipinuose. Išve-

vyriausybę, palengvinant ame
rikiečių karo belaisvių Hanoju-

čia ir yra didžiausia Brandto 
vyriausybės kliūtis. Bonai rei-

lipinuose Hks 18,400.
♦ Prezidentas Nixonas vakar 

atvyko j Dakotą, kur jis tarėsi 
su penkių valstijų gubemato- 
riasi. šiandien jis . viešės Salt 
Lake City. Washingtone pre
zidento nebus 10 dienų.

♦ Kalifornijoje prasidėjo ma
sinėmis žmogžudystėmis kalti
namų hipių teismas. Prokuro
ras pradėjo kaltinamąją kalbą.

♦ Amerikos lėktuvai sustipri
no puolimus amerikiečių apleis
toje artilerijos bazėje Ripcord, 
Vietname,' kurią užėmė komu
nistų jėgos.

Draudžia prekiauti 
su Pietų Afrika

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba dar 
daugiau sugriežtino draudimą 
parduoti Pietų Afrikai ginklus. 
Afrikos ir Azijos valstybės, iš- 
kėlusios šį klausimą Saugumo 
Taryboje, reikalauja, kad di
džiosios valstybės neparduotų 

Pietų Afrikai jokių ginklų, ka
rinių mašinų, joms dalių, laivų, 
lėktuvų ir neapmokytų jos ka
reivių. ši rezoliucija draudžia 
“be jokių sąlygų ar išimčių” sti
printi Pietų Afriką. Rezoliucija 
daug griežtesnė už 1963 metų 
panašią rezoliuciją.

Saugumo Taryboje rezoliuci
ja buvo patvirtinta 12 balsų, 
niekam nebalsuojant prieš, Ame 
rikai, Prancūzijai ir Britanijai 
susilaikant. Buvo galvota, kad 
Britanija šią rezoliuciją vetuos, 
tačiau ji to nedarė. Britų parla
mente opozicija kaltino vyriau
sybę, kad ji dėl šios prekybos 
supykins ne tik Britanijos ar
timiausius draugus, britų ko- 
monvelto narius, bet nustatys 
prieš save visą pasaulį, kuriam 
nepriimtina Pietų Afrikos rasis
tinė politika.

Britų vyriausybei spaudimą 
daro Tanzanijos, Zambijos ir

padaryti.

Andreotti nepavyko 
sudaryti valdžios

ROMA.—Italijos vyriausybės 
•krizė nemažėja. (Prezidento Sa- 
ragato prieš 13 dienų paskirtas 
premjeru Giulio Andreotti, krik
ščionių demokratų parlamentari
nės grupės vadas, po įvairių ban
dymų sudaryti vyriausybę, pa
sidavė ir pasitraukė iš tos atsa
komybes. Didžiausia problema 
yra dvieju socialistinių partijų 
nesantaika. Socialdemokratai 
negali pakęsti, kad kairesnė so
cialistų unijos partija neatsisa
ko savo bendradarbiavimo su 
italų komunistų partija.

Galima daiktas, kad ši Andre
otti nesėkmė sulipdyti naują ko
alicinę vyriausybę, privers pre
zidentą šaukti naujus valdžios 
rinkimus. Prezidentas Saragat 
dar bando, surasti kitą kandida
tą valdžiai sudaryti, tačiau ir 
kitam nebus lengva išspręsti šią 
krizę.

TEL AVIVAS. — Izraelis ra
gina Graikiją nepaleisti nuteis
tų už terorizmą arabų, kuriuos 
graikų valdžia žadėjo paleisti, 
kai kita arabų grupė pagrobė 
Graikijos lėktuvą. Izraelis įro
dinėja, kad prievarta duoti pa
žadai tarptautinėje teisėje ne
galioja ir neriša juos davusią 
Graikijos vyriausybę.

JAKARTA. — Javos saloje 
nuo choleros mirė 250 asmenų.

Ugandos prezidentai, susirinkę 
Dar es Salame. Jie grasina Bri
tanijai nepradėti siųsti P. Afri
kai ginklu. Buvusioji britų val
džia ginklų P. Afrikai nedavė. 
Sakoma, kai Prancūzija par
duoda P. Afrikai ginklų už 500 
milijonų dolerių. Britai norė
tų atsiimti bent dalį tos preky
bos.

: tą, kuris patenkintų lenkus ir, 
kartu, neprieštarautų Potsdamo 
susitarimams.

Be sienų klausimų derybose 
teks svarstyti konsularinės su
tarties reikalus ir vokiečių, dar 
gyvenančių Lenkijoje, klausi
mus. Vakarų Vokietijoje yra, 
milijonai pabėgėlių iš lenkų val
domų plotų. Gali kilti ir jų 
kompensavimo klausimai.

Ateinančią savaitę į Maskvą 
važiuoja vokiečių užsienio rei
kalų ministeris Scheel derėtis 
dėl nepuolimo ir geros valios su
tarties. Opozicija Bonoje pa
smerkė šią kelionę, kaltindama 
socialdemokratus, kad jie vai-' 
džioje būdami, “parduoda” ru
sams vokiečių interesus. Vokie
tijoje daug kas nepatenkinti dėl 
vyriausybės “ostpolitik” — ry
tų politikos.

P. Korėja gaus 
daugiau ginklų

HONOLULU. — Pasibaigus 
Amerikos ir Pietų Korėjos pa
sitarimams Havajuose, buvo pa
skelbtas komunikatas, iš kurio 
matosi, kad' Amerika neatsisakė 
minties sumažinti savo karines 
jėgas Korėjoje, kur yra 62,000 
vyru. Kartu Amerika pažadėjo 
Korėjos vyriausybei sustiprinti 
jos karinę gynybą nauja pramo
ne ir ginklais.

Amerika yra numačiusi išvež
ti apie 20,000 kareivių šiais me
tais. Tolimesnis mažinimas pri
klausys nuo P. Korėjos karo jė
gų stiprėjimo. Korėjai reikės 
duoti daugiau modernių kovos 
lėktuvų. Amerika pažadėjo ir 
S-2 laivyno lėktuvų, kurie tin
kami patruliuoti Korėjos pa
kraščius ir žvalgyti įsibrovėlių 
iš šiaurinės Korėjos kelius.

Korėjos prezidentas Park pa
reiškė savo kalboje karo mo
kyklos kadetams, kad ateinan
tieji 4 ar 5 metai Korėjai bus 
kritiški. Jęs saugumas išsta
tytas į pavojų.
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CRANE SAVINGS and Loan Association

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Mis.-

M & UDJ 0

investmenf 
account

Gudijos (Belorusijos) sudėty, 
Zietelos rajone, maždaug 80 ki
lometrų nuo Lietuvos sienos yra 
visa eilė kaimų, kurių gyven
tojai tebekalba lietuviškai. Į Zie
telos sritį 1886—1909 m. penkis 
kartus buvo atvykęs Petrogra-

mokama vieny 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

on two 
years 

certificates

išgyvendino paprotį vesti ar te
kėti dėl pinigų.

Daktaras, išegzaminavęs pa-

RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

^SAFETYOF^ 

YOUR SAYINGS

įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi.
Dividendai mokami, sausio ir liepos 31 d.

• Prašome aplankyti naują mūsų namą.

Bostonas, 1916.IV.26
Kaip į Bostonų atvažia- 
kasdien ir kasdien ant

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

toriją XIII—XIV amžiuje atsi
kraustė pietvakarių aukštaičiai 
(greičiausiai iš buvusios Rytų 
Prūsijos (.

Tūkstančiai lietuviško senimo 
ir jaunimo salose kalba lietuviš
kai. Nutautintojų pastangos jų 
nepaveikia. O tuo tarpu “laisvo
je Amerikoje” daugelis mūsų sa
vanoriškai “užmiršta” gražią ir 
mokslininkų aukštai įvertinamą 
lietuvių kalbą. A.L.B.

Rytu Lietuvoj likusios 
mažos lietuvių-saleles

Per šimtmečius slavai neįstengė 
visu lietuviu išnaikinti

Mažas berniukas turėjo papro
tį per dažnai valgyti. Sykį eida
mas su motina jis pamatė žmo
gų su dideliu pilvu. “Tikrai ne
norėčiau toks būti”, .jis pasakė 
motinai. “Su tokiu pilvu nega
lėčiau nė kamuolio žaisti”...

APIE DOLERIO VERTĘ
Dar gerai, kad doleriai neau

ga ant medžių, o tai nejudomojo 
turto vertė nupultų.

Kvoteris dar tuo vertas, kad 
už jį galima gauti dešimtukų, 
nikelių ir centų.

Yra ir infliacijoje paguoda, 
kad pinigai, kurių neturi, ma
žai ko bėra verti.

kaip dolęris”.

Pacientas persigandęs: “Pra
šau, daktare, meldžiu manęs ne
gąsdinti !”

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

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180_psl. knyga. ■ Joje du vaidini
mai

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, JULY 25, 1970

CIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vai. vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

Čikaga, 1916.IX.1

(...) Gavau tavo laišką, ačiū 
už jį ir ačiū už užsitikėjimą, kad 
atvirai savo padėjimą aprašai. 
Perskaičiau tavo laišką — nusi
gandau, net mane šiurpulys per-

poryt neduosiu mėsos, reikia 
pasninkauti. Gerai ’. PėtnyČioje 
Bulota parsinešė dešros ir valgė
me. Rupkelienė sužinojusi, kad 
išbarė mus, iškeikė, nežmonė- 
mis, kiaulėmis ir nebežinau dar 
kuomi išvadino, į peklą nuvarė...

Taip tatai: sėdžiu savo kam
baryje, sustirusi, sušalusi, ir 
manau apie Lietuvą, ar bepama-

SMlI

Čikaga, 1917.V.10
(...) Aš Chicagoje apsigyve

nau pas Grigaitį, “Naujienų” re
dakcijoj. Tik nežinau, ar ilgam. 
Dabar Grigaitienė rengiasi į 
Rusiją išvažiuoti. Išplauks, ro
dos, 7 birželio per Japoniją į 
Vladivostoką; Važiuoja pas tė
vus į Permę. Jis, vienas pasili
kęs, tur būt, likviduos savo bu
tą. Neapsimoka vienam būtą 
užlaikyti, užteks jam vieno kam
bario. Tuomet ir man prišeis ki
to kampelio žiūrėtis. Antanis 
gyvena vienas viename kamba
ryje.- Jam didesnį butą, sykiu 
ir mane užlaikyti perdaug bran
giai išeina, labiau, kad ant va
saros nori kur ant fermos gauti 
vietą. Gal ir aš kur nusiblokšiu 
— nežinau (...).

Dabar užėjo, važiavimo į Ro- 
siją manija. Tur būt, dėl to, 
kad Rosi jos konsulas duoda lė
šas kelionei politiškiems pabėgė
liams grįžti. Taigi, kas. gyvsga- 
lįs, rašosi veikėjais revoliucio
nieriais, hefe tokie, kur dabar tu
ri dvidešimt metų, sakosi penk
tais metais kėlę Rosijoje revo
liuciją, reikalauja lėšų kelionei 
į Rosi ją.

Priplauks į Rosi ją Amerikos 
visokių “bomų”, dabartinė'val
džia turės su;jais daug triūbelio. 
bent aš taip manau. Sako, cen
zūra panaikinta^ raštai išleidžia
mi, o laiškų, laikraščių kaip ne
gavome, taip ir negauname.

(B. d.)

Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks- 
linkšmas nutikimas, taip pat 

“Svajonių . šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui: ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:

VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmu satyri
nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina LOO dol.

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

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1,00 dol.

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

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Chicago Savings
and Loan Association

VALANDOS: Pirmad. ir. ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak, 
Antrad ir penktadienį • 9:00 ryto — 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos, 
daryta.

UP TO 
$20,000.

vėrė, paskui prasijuokiau. Nusi
gandau, kad ant nelaimės ne
padarytum, kaip kartais pama
nai patrumpinti savą gyvastę 
— kvailystė. Nusijuokiau, pa
mačiusi, koks kūdikis tebeesąs ?! 
Lygu gyvenimas kiekvienam ro
žėmis išklotas? Bet būtinai rei
kia mažiau temanyti, mažiau 
atidos teatkreipti į tuos nesma
gumus— spiaut! Atmink, kad 
tavo gyvasties vienas pirštelis 
yra daug brangesnis, negu tie 
visi plepalai ir juokai kokių kvai
lių. Reikia rimtumo, šaltai pa
mąstymo, o karščiavimasis nieko 
neduos.

(...) Mes važiavom, važiavom 
ilgiausį maršrutą, pravažiavom 
daugybę miestų miestelių, su 
daugybe lietuvių susipažinom, 
nebegalima nė atminti, kame 
kokius žmones matėm. Dabar 
jau trečia savaitė, kaip sėdžia- 
me Chicagoje. Aplinkui keletą 
prakalbų turėjom, ir vienas Bu
lota toliau važinėjo. Tuo tarpu 
perleidom lietuvių “tag-day”. 
čia rinko kožrias sau: tautinin
kai su klerikalais sau ir pirmei
viai su socialistais sau. Dabar 
rietynės, užsipuolinėjimai ant 
kits kito kaltės mėtymas, kad 
mažai tesurinkta. O dar dides
nės' bus rietynės,-kaip reikės pi
nigus į Lietuvą ^siųsti. Pirmei
vis! siunčia ^' Vilnių, į užimtąją 
Lietuvą, ten, .šūko, didžiausias 
reikalas, lies'ibadas. Tautininkai 
surinks daugiau, nes kur susi
tarę sykiu rinkti ir prižadėjo 
aukomis dalintis, dabar pirmei
viams miestas nebeduoda. Vo- 
kygane taip padarė.

O jie siųs’ Centro Komitetui. 
-Tas Rosijoj. Tokiu būdu ba
daujantys lietuviai čyst mažai 
tegaus. Tavo motinėlė ir mano 
vaikeliai gaus/labai pabadauti 
iš tautininkų malonės. Dabar 
vėl mums rengia mašrutą į Mas- 
sachuset valstiją. Paskui... pas
kui ...nebežinau.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 6002

PHONE: 254-4478

šiemet sueina 125 metai nuo 
rašytojos žemaitės (Julijos Be- 
niuševičiutės Žymantienės) gi
mimo ir 49 metai nuo jos miri
mo. Ta proga žemaite susido
mėjo net raudonasis režimas 
Lietuvoje, ieškodamas užsikabi
nimų, kaip Žemaitę padaryti, jei 
jau ne “komuniste”, tai bent 
*progresyve” žemaitė nuo 1916 
iki 192’1 m. buvo Amerikoje ir 
čia jos buveinė veik visą laiką 
buvo Naujienose.

Vilniaus “švyturys” savo š. 
m. Nr. 10 perspausdino ištrau
kas iš kažkur prigavęs Žemaitės 
laiškus, rašytus iš Bostono ir iš 
Chicagos. jos labai artimam pa
žįstamam Leonui Radzevičiui. 
“Švyturys” pastebi, kad tie laiš
kai dar nebuvę niekur spausdin
ti. čia tas ištraukas perspausdi
name :

vome.
prakalbų, teko ir parnakvoti ki
tur, Esteryje, Gardnere, Monte- 
lyje nakvojome. Ar tai atmai
nos oro, ar važinėjimas atsilie
pė ant manęs, ėmiau ir susirgau. 
Galva, kaulai skausta, karštis, 
sloga, taip ir gulėjau porą die
nų, sugrįžusi į Bostoną, čia nuo 
Vasiliauskų persikėlėm pas p. 
Rupkelį. Ten buvo toli miesto, 
visą valandą važiuoti žeme ir 
po, čia arčiau, galime pėsti nu
eiti į miestą (...) P. Rupkelienė 
duoda mums kambarius, pusry
čius ir vakarienę, o pietus eina
me į miestą valgyti, ar parsine- 
šame ką nusipirkę. Didesnio j e 
ketvergėj pasakė, kad rytoj ir

Rašytoja

JULIJA ŽYMANTIENĖ • ŽEMAITĖ

\nt-»
IOAN AW*

. . . B. B. PIETKlEWlCZ, Pres. .

47 and Rockwell'Street. Tel. LAfayette 3-1083
/ NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

1916 m. pavasaris
(...) Buvo jau nutarimas siųs

ti mane pas Šliūpienę bent Sa
vaitei ant poilsio ir pasveikimo, 
bet aš noriu kuo greičiau su 
Antaniu pasimatyti, paskui gal 
nė kojos nekelsiu dėl prakal
bų. (...)
Montelyje radau savo vyro gi
mines, jo sesers vaikai, dvi šei
mynos. Sūnus ženotas ir duktė 
tekėjusi, labai nusidžiaugė sa
vo dėdyną pamatę, mylėjo ma
ne ir mėgino apdovanoti, apipirk- 
ti amerikoniškomis parėdnėmis. 
Priėmiau tik kas man patiko, o 
į madas Amerikos spioviau.

Norėčiau nors savo fotografi
ją jiems įtėkšti, o tos neturiu. 
Tikiuosi dar daugiau giminės 
rasti, nes čia jų yra kaip šuny 
blusų.

1914 mėtų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

•Esi sveikas: “Jei nesiliausi valgęs nelauk
damas pietų ir vakarienė* ir tu 
to£s būsi”, atsakė motina.

-Toliau einant, priešais beatei
nanti moteriškė tikriausiai aš
tuntą mėnesį nėščia. Vaikas į 
ją žiūrėdamas pradėjo šypsotis.

”Ar tu mane pažįsti, vaikeli?” 
paklausė moteriškė.

“Ne”, prisipažino berniukas, 
“bet aš įjinau, kad tamsta val
gai nelaukdama pietų ir vaka
rienės!” . x

RfZNIERlAl. KURIE. GAMINAM 
•NAUJIENOSE", — TURįGERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

do, Rygos, paskui VD universi- cientą, pasakė 
teta Kaune profesorius E. Vol
teris, 1900 m. čia lankėsi prof.
kalbininkas K. Būga, estų kal
bininkas P. Arumaa ir norvegų 
mokslininkas Ch. S. Stangas, 
1956—1962 m. lietuviškų salų 
gyventojų lietuvišką tarmę tyri
nėjo Vilniaus kalbininkas Aloy
zas Vidugiris. i

Mokslininkas H. Kubilius dar 
bar Lietuvos spaudoje rašo, kad 
nei valdžia, nei bažnyčia nepa
jėgė išnaikinti lietuvių kalbos 
tose lietuviškose salose. Ištisi 
kaimai Breslaujos ir Vidžių ra
jonuose šimtmečiais tebekalba 
lietuviškai. Lietuviškai tebekal
bančių žmonių tebesama Juro- 
tiškių, Varenavo, Rodūnos, Gar
dino ir kitų rajonų sodžiuose.

A. Vidugirio nuomone, Ziete
los tarmė susidarė pietvakarių 
aukštaičiams ir dzūkams kartu 
gyvenant ilgus šimtmečius. Ma-

i«suno

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

%% P ER ANNUM-

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

54% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

j ^4% PER ANNUM

ON ,90 DAY NOTICE 
Passbook* Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS



Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Lieponį!

UETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

JULIUS SMETONA

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylig<

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Z“2 ■

UNIVERSAL

-
I

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

į 

I

Plymouth VaBoit 
Duster 2-Door

Coupe

ASSETS OVER $143,000,000 • RESERVES OVER 
$12,900,000

Parašiutas su kabančiu žmogumi, traukiamu motorlaivio, yra naujas 
sportas "pa rasa ii". Viršuje matomas Billy McGaha netoli Las Ve
gas, Mead ežere pastatė i&ują "parašai I" rekordą išskraidydamas 
ore 4 vai. 54 minutes ir 13 sekundžių. Jis padarė 185 mylias ore. 

Nusileido šis čempionas ant kito vandeniu lekiančio laivo.

7643 HA2DING, AVENUE

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA 
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophie ir Bernlfce Welieka

Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

TRAGIŠKOSIOS DIENOS ŠVENTVAGYSTĖ
Pavergtu Tautų Dienos minėjimas Clevelande

<WK*

1970 Plymouth-Duster

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

Taupymo indėliai 
’ Apdrausti iki $20,000.

I
..

t. y. iš Republikonų Partijos 
Tautybių Skyriaus Tarybos, vie
tiniai respublikonų veikėjai su
skato rengti pavargtų tautų sa
vaitės minėjimus padidintu tem
pu. Kame šio pagyvėjusio rū
pesčio pavergtomis tautomis 
priežastis? Besiartiną eiliniai 
rinkimai ir prezidento rinkimai 
1972 metais? Mintis sutelkti 
naujuosius ateivius kovai prieš 
griaunančiuosius gaivalus? At
vilioti bent dalį ateivių iš de
mokratų į respublikonus? Ko
kia bebūtu šio padidėjusio su
sidomėjimo pavergtomis tauto
mis priežastis, bet Clevelande 
tam minėjimui buvo ruoštasi di
deliu intensyvumu.

Liepos 17 d. buvo paskelbta 
“Pavergtų Tautų Pasaulinio Fo
rumo” diena, kuria turėjo įvyk
ti Sovietų Sąjungos teismas už 
nusikaltimus prieš pavergtas 
tautas. Iš teisėjų, profesorių ir 
visuomenės veikėjų sudarytas 
pasaulinio forumo teisėjų sąra
šas, o vyriausiu teisėju parink
tas pats Clevelando Tautybių Są
jūdžio kūrėjas, apskrities kon
trolierius (county auditor) 
Ralph J. Perk. Kilęs iš netur
tingos čekų ateivių šeimos, ge
ras, nuoširdus ir skrupulingai 
teisingas žmogus, kontrolierius 
Perk atrodė idealus tautybių ju
dėjimo vadas. Savo paprastu-

mu ir necerimonialumu, jis įgi
jo daug simpatijų eilinių pilie
čių tarpe. Jis buvo ilgametis 
Clevelando miesto tarybos na
rys, žinomas ir mėgiamas kal
bėtojas piknikuose, bažnytiniuo
se susirinkimuose ir vajuose 
labdaringiems tikslams.

Perkas labai mėgdavo užmegz
ti glaudžius ryšius su parengi
mų, šeimininkėmis, įsėlindavo į 
virtuvę ir, suradęs kokią len
kę ar serbę močiutę su devyniais 
vaikais ir 47 anūkais, su ja nu
sifotografuodavo. Kadangi Per
kas patą turi ar ne 10' vaikų, 
tai jis kaip tik labai tiko būti 
sykiu su gausingų palikuonių 
kūrėjais ir kūrėjomis, šitokios 
nuotraukos didindavo Perko 
populiarumą, ir jis tikrai buvo 
vienintelis respublikonas, suge
bėjęs nugalėti demokratų val
domame Clevelando mieste įta
kingą demokratą Carney, ilga
laikį apskrities kontrolierių. Ta
čiau paskutinėse varžybose su 
Clevelando meru Stokes Perkas 
pasirodė per minkštas, per drau
gingas ir per lėtas, šitos jo bū
do savybės užkirto jam kelią į 
aukščiausią kiekvieno miesto 
postą — merą. Ekspertų nuo
mone, truputis daugiau ryžtin
gumo, daugiau greitumo jam 
būtų patikrinę išrinkimą į Cle
velando merus.

Deja, tautybių judėjimo or-

mų žymes ir plačiai pasakojo 
apie raudonojo siaubo siautėji
mą Rumunijoje. Kreipdamasis 
į jo kalbos pasiklausyti susi
rinkusius Amerikos jaunimo at
stovus (Young Americans for 
Freedom), Dean Manion šitaip 
prabilo: “Jei jūs,ryt nenueisite

ganizavime Perkas padarė eilę 
klaidų, kurių dvi nulėmė.to ju
dėjimo nepasisekimą. Jis pasky
rė rumunų kilmės advokatą My
kolą A. Bucur pavergtųjų tau
tų dienos rengimo komiteto pir
mininku, kuris daugeliui paverg
tųjų tautų veikėjų buvo nepri
imtinas dėl praeityje pasireiš
kusių koegzistencinių tendenci-. 
jų. Išsilavinęs, gerai kalbąs ru
muniškai ir ispaniškai, turįs tei- landą “kultūriniams 
sės daktaro laipsnį, pasiekęs 
profesionalinio tobulumo mėgė
jas fotografas, advokatas Bu
cur prieš porą metų buvo sušau
kęs Clevelando rumunų susirin
kimą kultūriniams ryšiams su 
kraštu užmegzti. Į tą susirinki
mą buvo pakviesti iš Rumunijos 
atvykę profesoriai, rašytojai ir 
Rumunijos ambasados Vašing
tone nariai. Apie šį susirinki
mą buvo rašyta Clevelando di
džiuosiuose laikraščiuose, nors 
daugeliui vietos rumunų tai bu
vo didelė staigmeną, i

Dieną, prieš susirinkimą Cle
velande skaitė paskaitą didelis, 
dešiniųjų veikėjas Dean Manion, 
kuris, tarp kitų dalykų, ne sykį 
buvo pasirodęs televizijoje su 
bolševikų žvėriškai kankintų 
žydų kilmės protestantų dva
siškių, kuris be jokios baimės 
televizijoje rodė savo kankini-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa

niekti 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. .

protestuosite prieš žmogžudžių 
bendradarbių kvietimą į Cleve- 

i” ryšiams 
užmegzti, aš laikysiu, kad tuš
čias yra mano darbas ir tuščios 
mano pastangos Amerikai į ko
vą prieš bolševizmo grėsmę iš
judinti”.

Bent 25 Young Americans for 
Freedom atsilankė į susirinki
mą ir paprotestavo. Kultūri
niams ryšiams su kraštu už
megzti skirtas susirinkimas iš
iro, jo iniciatorius advokatas 
Bucur susikompromitavo tiek 
koegzistentų akyse, tiek prieš- 
koegzistenciniuose sluoksniuose. 
Pirmųjų tarpe — kad kultūri
niai ryšiai su Rięnunija neužsi
mezgė, — antrųjų — kad įsi
vėlė į neskaniai kvepiančią avan
tiūrą. Nežiūrint į tai, Perkas 
paskyrė jį tautybių judėjimo 
Clevelande vadovu. ✓

Antra Perko klaida buvo jo 
nesiskaitymas su vadovaujan
čiomis tautinių Clevelando gru
pių organizacijomis ir jų veikė
jais. Daugeliu atveju savo ben
dradarbiais Perkas pasirinko ne 
žinomus, rimtus tautybių veikė
jus, bet savo įstaigos tarnauto
jus, kurie tikrovėje nebuvo ne 
įtakingi savo grupėse, nei jų va
dovaujantieji asmenys, šitoks 
elgesys, aiškus dalykas, atstū
mė tikruosius paskirų tautybių 
veikėjus nuo dalyvavimo tauty
bių judėjime Clevelande.

čia suminėtos priežastys pri
sidėjo prie labai negausios pu
blikos atsilankyme — apie 200
— nuo 20 tautybių — į paverg
tųjų tautų forumą didžiulėje šv. 
Jono auditorijoje, kurioje telpa 
apie 1,300 žmonių. Tačiau pati 
visuomenės apatijos pavergtųjų 
tautų dienos minėjimui priežas
tis yra iki šiol tebesitęsiąs Jung
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybės klupčiojimas prieš So
vietų Sąjungą ir Amerikos poli
tikos dviveidiškumas komunis
tų atžvilgiu: teoretiškai Jungti
nės Amerikos Valstybės kovoja 
su Sovietų Sąjunga, bet praktiš
kai su ja glaudžiai bendradar
biauja ir dažniausiai jai nusilei
džia, visai nebodamos kitų prieš 
bolševikus kovojančių valstybių 
nusistatymo. Amerikos, kaip 
vadovaujančios valstybės, dvi
veidiškumas veikia mažesnes 
tautas, ypač pavergtąsias, slo
pindamas jų laisvės viltis ir 
stumdamas į koegzistencijos su 
bolševikais, ir bendradarbiavimo 
su “kraštu” šunkelius.

Advokatui Bucur buvo paves
tas Sovietų Sąjungos kaltintojo
— prokuroro vaidmuo. Savo 
funkcijas jis atliko labai gerai. 
Jo kaltinimai buvo teisiškai su
formuluoti ir stipriai pagrįsti.

Tačiau tiems, kurie atsimena ’jo 
kultūrinių ryšių užmezgimo su 
kraštu pastangas, Bucur graž
bylystė priminė gražbylystę 
“linksmųjų namų” tetos, ska
tinančios į tuos namus pateku
sias nelaimingas mergaites būti 
doromis moterimis. Taigi “te
ta” ir Bucur — graži pora — po 
truputį gaudo orą, ir nors silp
nos jųjų kojos, neša juos abu 
į rojų” (kokia graži kompani
ja mūsų bendruomenės komu- 
naramsl).

Tačiau didžiausias “pasaulio” 
forumo kuriozas buvo jo apra
šymas Clevelando “Plain Deale- 
ryje”. šio didžiausio Clevelan
do laikraščio šeštadienio (liepos 
18 d.) laidoje pasauliniam pa
vergtų tautų forumui skirtoje 
vietoje tilpo pavergtų tautų fo
rumo aprašymas, tikrovėje skir
tas antisemitizmo plitimui So
vietų Sąjungoje nušviesti. Tuo 
tarpu apie, Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes tame aprašy
me nepasakyta nė žodelio, ne
žiūrint į tai, kad jos buvo pir
mosios bolševikų aukos! 

t
Pavergtų tautų diena — tra

giška diena. Tačiau kol Ameri
kos Jungtinės Valstybės tebe- 
šunuodegauja bolševikams, kol 
mūsų komunarai su bendruome
ne priekyje tebebėga į rojų, tol 
pavergtųjų tailtų dienos minė
jimas yra gryna šventvagystė 
— pasijuokimas iš milijonų ne
kaltai nužudytųjų. Betgi tene- 
galvoja šunuodegautojai ir dva
siniai sugpiužę “bendradarbiai” 
su kraštu, kad jie neturės atsa
kyti už savo nusikaltimus. Te
atsimena jie, ką Dievas yra pa
sakęs žydams: “Aš esu jūsų 
Dievas, galingas ir rūstus, aš 
baudžiu už tėvų neteisybes iki

trečios, iki ketvirtos kartos”.
O štai, ką laisvosios Vengri

jos paskutinis premjeras jung
tinėje kongreso sesijoje yra pa
sakęs amerikiečiams, siūlių-
siems bolševikų sugniuždytai 
Vengrijai materialinės pagalbos:

“Jei aš Jus, gerbiamieji, tiks
liai suprantu, tai Jūsų įsitikini
mai šiandien jau n^ra tie patys, 
kurie švietė Jū«y garbingiems 
pranokėjams Jūsų didžios val
stybės kūrimosi metu. Jūsų pra
nokėjai reikalavo laisvės, bet ne
prašė duonos vietoj laisvės. Mes 
prašėme Jūsų pagalbos mūsų 
laisvės kovoje, bet neprašėme 
nė duonos, nė materialinių gė
rybių. Mes sekėme Jūsų prano
kėjų idealais ir buvome pasiryžę 
greičiau mirti, negu atsisakyti 
laisvės, bet Jūs mums nedavė-

te to. ko mes Jūsų prašėme, o 
pasiūlėte mums duonos. Mums 
duonos nereikia ir mes atsisa
kėme ją priimti, kaip būtų atsi
sakęs -ir tas Jūsų pranokėjas, 
kuris laisvei težinojo vieną pa
kaitą — mirtį”.

Tik tada, kada mes išmoksime 
taip galvoti ir ryžtis, kaip buvo 
pasiryžęs Nagio paminėtas Jung
tinių Amerikos ‘Valstybių kūrė
jas- patriotas, mes sugebėsime 
vieni užpildyti ir perpildyti šv. 
Jono auditoriją. O kol svyruo
sime, kaip tebesvyruoja kom
promisų su Ijolševikais tebeieš- 
kanti Amerikos vyriausybė, tol 
mūsų pastangos, padalintos tarp 
“bendravimo” su kraštu vilio
nių ir žūtbūtinės.kovos su mir- 
tiniu priešu, neįstengs nutrauk
ti verguvės pančių.
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Kas Maskvai rūpi
Konferencijos, pasitarimai, derybos. Visa eilė jų. 

Vienoje jau kelintą savaitę tarp Amerikos ir Maskvos 
• vyksta derybos dėl branduolinių ginklų apribojimo. . Prog
rama toms deryboms buvo priimta Helsinkyje. Ir pri
imta buvo po gana ilgų pasitarimų, derybų.

Kaip ilgai tos branduolinių ginklų apribojimo de
rybos užsitęs, sunku pasakyti. Viešai nieko neskelbiama. 
Toks jau yra susitarimas. Bet matyti tos derybos neina 
labai sklandžiai. Apie tai galima spręsti iš to, kad jau 
pradėta kalbėti apie perkėlimą derybų vėl Į Helsinkį. 
Mat, toks irgi yra susitarimas.

O kai derybos eina, tai nei viena nei kita pusė nėra 
įsipareigojusi mažiau ginkluotis, karo reikalams mažiau 
lėšų skirti. Kongrese vis labiau įsigali nusistatymas prieš 
perdidelį pinigų eikvojimą karo, reikalams, tad ir tiems 
reikalams skiriamos lėšos yra apkarpomos. Mažinamos 
yra ir ginkluotos jėgos. Sakysime, vis daugiau ir dau
giau kariuomenės yra atšaukiama iš Vietnamo. Dvide
šimt tūkstančių karių nutarta atšaukti iš Pietų Korėjos, 
o jau kitais metais greičiausiai bus sumažintos Amerikos 
karo jėgos ir Europoje.

O kaip yra su Sovietų Sąjunga? Kiek ji išleidžia ka
ro reikalams?

Valstybės paprastai skelbia savo biudžetus (paja
mų — išlaidų sąmatas), kuriuose nurodoma, kiek paja
mų numatoma ir Kokiems tikslams tos pajamos bus iš
leistos. Biudžetus skelbia ir Sovietų Sąjunga. Bet tie 
biudžetai.sudaryti taip (tiksliau, supainioti taip), kad 
nelabai tėra aišku, kokios pinigų sumos yra skiriamos 
tiems ar kitiems tikslams. Labiausiai bandoma nuslėpti 
išlaidos, susijusios su karo reikalais: ginklų gamyba, 
ginkuotų jėgų išlaikymu, ir 1.1.

Tačiau paslaptį apie ginklų gamybą nėra lengva iš
laikyti. Neišlaiko jos nei Sovietų Sąjunga. Pavyzdžiui, 
gana tiksliai yra žinoma, kaip sparčiai ji ginklavosi per 
paskutinį dešimtmetį. 1960 m. ji turėjo 230 branduolinių 
sviedinių; dabar jų turi 2,725. Povandeninių laivų, iš 
kurių galima paleisti branduolines raketas, turėjo 5; 
dabar turi 625. Tas pat ir su kitais .branduoliniais 
ginklais: jų skaičių ji žymiai padidino.

Pagal JAV gynybos paregūnų apskaičiavimą So
vietų Sąjunga karo reikalams, prieš dešimt metų išleido 
apie 36 bilijonus dolerių. Daugiausia ginkluotų jėgų iš
laikymui ir įprastiniams (ne atominiams) ginklams.

(Tęsinys) .
PAMALDOS IR MUZIEJŲ | 

LANKYMAS ,
Skaisčiam šeštadienio rytui 

išaušus ir gerai išmiegojus bei 
pailsėjus, visi skubėjome į nu
matytas šv. Jeronimo bažny
čioje pamaldas, kurias laikė 
vysk. V. Brizgys. šv. Mišias at
našavo lotynų kalba, kas mus 
labai nustebino , nes pamaldų 
dalyviai visi buvo lietuviai, iš
skyrus keletą svetimtaučių. Ka 
daugi per pamaldas žmonės 
giedojo lietuviškas giesmes, 
tai susidarė savotiškas diso
nansas, kai bendros maldos 
dalyviai meldžiasi dviem kal
bom.

Po pusryčių, kurie svorio 
numetimui buvo labai tinka
mi, išvažiavome susipažinti 
su sostine ir joje esančiomis is 
tarinėmis vietovėmis bei mu
ziejais. Visus labai sudomino 
muziejus karietų, kuriomis 
važinėjo karaliai ir didikai. 
Labai meistriškai ir meniškai 
išdabintas auksu, sidabru ir 
šilku. Matant tai, susimąstai 
— vieni važinėja auksuotomis ka 
rietomis, kurias traukė kelios 
poros arklių, o kitiems užteko 
vargingų asiliukų, kuriais ir 
šiandien portugalai plačiai 
naudojasi. Arklių Portugalijo 
je neteko matyti, o taip pat ir 
karvių bandų. Matėsi avys ir 
ožkos.

i šv. Jeronimo vienuolynas 
I įdomus savo sena statyba bei 
’eksponatais, kurių pet ir vie
nuolyno kieme pristatyta. Sa
ko, kad per buvusį žemės dre
bėjimą, kuris sunaikinęs visą 
apylinkę, vienuolynas ir baž
nyčia liko nepaliesti. Tas lai
koma stebuklu ir jų vardas li
ko garsus.

PIUS, PAMINKLAI IR 
SENJORITOS

Lisabona ne tik sostinė, bet 
ir žymus Atlanto uostas, kuris 
šiuo metu yra gana judrus ir 
kraštui teikia didelę naudą. 
Iš esamų pilių, kurių yra ne tik 
vandenyno pakraščiuose, bet 
ir ant kalnų, kaip Šv. Jurgio 
pilis, rodo, kad Lisabona anais 
laikais turėjo kietai, grumtis su 
kitomis jūrų valstybėmis. O 
kiek tikrų ir netikrų pasakoji
mų apie buvusių piratų siautė
jimus Atlanto vandenyne, ku
rie savo žygiais nepalenkdava 
ir Lisabonos apylinkių bei 
uosto. Tai senos jūrų istorijos. 
Dabar daug kas pasikeitė ir 
dalinai net miesto vaizdas, 
ypač pakraščiuose, kur daug 
pastatyta i 
modernių namų bei tiesiami

Portugalija per karą likusi 
i neutrali. Bet svarbiausia mums 
žinotina, kad Amerika finan
savo apie 100 milijonų dolerių 
jo pastatymui, o tas pakratė 
mokesčių mokėtojų liesas ki
šenes. Turint tai galvoje, eks
kursantus pats tiltas ir jo ame
rikietiška “istorija” nelabai su 
žavėjo.

Mieste susisiekimas neblo
gas, bet busai seni ir dviaukš
čiai, o tramvajai dar senesni ir 
tinka tik į muziejų šalia kara
liškų karietų pastatyti. Polici
ninkai stovi gatvėse daugumo
je po du, neginkluoti, tik su 
policininkams tradicine lazde
le. Tas rodo, kad portugalai 
kultūringi, ramūs ir su bandi-

Senato ^deo>okratv pradas 
sen. .Mike Mansfield

poilsį — miegoti.
SKURDŪS ŪKIAI, TURGAI, 

BAŽNYČIOS, VIENUOLYNAI,
KERAMIKOS, PRAMONĖ
Sekmadienį, birželio 21 die

ną, iš ryto puikiais autobusais 
išvykome į tolimesnę kelionę. 
Oras gražus, matomumas ge- 
rasv o saulė žeme ridinėja, 
kaip sakydavo Lietuvoj?, kai 
šaulė skaisčiai šviesdavo. To
dėl nuo taiko visų , pakili ir su 
įdomumu stebime pravažiuo
jamų aplinką.

Pirmiausia krenta į akis vi
dutiniai uolėti kalvų masyvai, 
žemė akmenuota ir prasta. Ma 
tomą rūpestinga darbščių žmo
nių ranka, nes kur tik įmano- 

tizmu vargo neturi. Nežinia, 1Iia> akmenys išrinkti ir pasėti 
pasėliai, Kurie gana skurdžiai 
atrodo, i Gyvenamieji nameliai 
mūriniai, iš akmenų su molio 
ir kalkių priemaiša mūryti, 
tinkuoti ir baltai dažyti. Nors 
jų vkizdas pusėtinas, bet maži 
ir vargu ar jie patenkina didės 
nės šeimos gyvenimo reikala
vimus. Kiti ūkio trobesiai la
bai menki, jei iš viso juos -ga- 
lima trobesiais vadinti. ‘Atro
do, kad dauguma žemių pri
klauso 'dvarininkams, bažny
čioms ir vienuolynams.

Iš vaismedžių daugiausia au 
ga alyvos, kurių pilni laukai, 
kultyvuojamos vynuogės, bet 
kitokių vaismedžių mažai tėra. 
Teko matyti aukštų eukalip
tų ir nedidelius pušų miškelius. 
Bendrai miškai skurdūs ir ne
daro didelio įspūdžio. Pušys 
yra nušukuojamos, kas rodo, 
kad išnaudojama visa tai, kas 
galima. Ko-ne-ko, bet. uolų ir 
akmenų daugiausia. Jei kas 
juos išrinktų, tai. kraštas būtų 
turtingas.

Nors buvo sekmadienis, bet 
pravažiuojant miesteliuose ma
tėsi turgai ir daugybė juose 
žmonių. Matomai prekyba 
vyksta sekmadieniais, nes 
paprastomis dienomis turi visi 
dirbti. Jei taip, tai tikrai por
tugalai darbštūs žmonės. Bet 
kada jie {meldžiasi, . nes pa- 
maldų metu buvome' kėlias i 
bažnyčias aplankę, bei nei pa' 
maldų, nei vietinių žmonių ne’ 
buvo. Viskas atvira ekskur
santams, o prie bažnyčių tik 
pardavinėja suvenyrus. -Mote
rys neša daiktus ant galvos už- 
sidėjusios, tai labai įdomu ir ' 
net juokingai atrodo, kai švais 
tosi tuščiomis rankomis, o gal 
va nešulių apkrauta.

Alcobaca miestely sustoję, 
apžiūrėjome šv. Bernardo di
džiulę bažnyčią ir vienuolyną, 
statytą 12 šimtmetyje. Tai m-

gal tai sutapimas, bet jokios 
baimės nėjautėm eidami gat
vėmis vėlai vakare, o apie ko
kius užpuolimus, ten niekas ir 
nekalba. Tai ne Chięaga, kur 
bijai vakare ir nosį iškišti į gat 
vę. Ir tas viskas' pridengta 
laisvės vardu...' «

Patys portugalai mažo ūgio, 
o jų automobiliai dar mažesnį 
— tikri liliputai, kurie lekia

ir statoma naujų kaip patrakę. Patį eismą tvar- 

pagal Amerikos pavyzdį keliai rje įp praeivio akį patraukia
ko šviesos ir policininkai, ku-

— autostrados. Pačiame mies
te gatves siauros ir vingiuotos, 
tai būdingas visų senų miestų 
vaizdas. Mus labai nustebino 
mieste kabantis tiltas, kuris

Dabar karo išlaidos per metus jau siekia apie 70 bilijonų 
dolerių. Įprastiniai ginklai vis labiau pakeičiami bran
duoliniais, kurių pagaminimas labai brangiai atsieina. -

Prieš dešimt metų Sovietų Sąjunga turėjo 160 divi
zijų kariuomenės (apie 3,600,000 ginkluotų vyrų), dabar 
kariuomenės skaičius kiek sumažintas, bet labai.nežy
miai, iki 3,550,000.

Iš viso to matyti, kad Sovietų Sąjunga, kuri taip gar
siai kalba apie “imperializmą” ir nusiginklavimą, da
bartiniu laiku labiausiai pasižymi . ir imperializmu . ir. 
apsiginklavimu. Ir jos. vedamos derybos dėl nusiginkla
vimo ir branduolinių ginklų apribojimo, atrodo, yra tik 
savo rūšies bandymas akis muilinti. Pravartu tik prisi
minti Chruščiovo pasižadėjimą pėr tam tikrą laiką susi
laikyti nuo atominių bombų gaminimo. Amerika griež
tai laikėsi to pasižadėjimo, o- kaip pasielgė Chruščiovo 
vadovaujama Sovietų Sąjunga? Ji pradėjo-'sprogdinti, 
milžiniškas atomines bombas, kurias slapta buvo pasiga
minusi, ir grūmoti visam pasauliui.

Manyti, kad Brežnevas ir jo kompanija yra pado
resni už Chruščiovą, būtų naivu: jie, kaip sakoma, yra 
vieno lauko uogos: tos pat Stalino mokyklos mokiniai, 
kuriems,’ pasak profesoriaus Leonardo Shapiro,. rūpi ne 
jėgų pusiausvyros palaikymas, taika, kolektyvus sau 
gumas ar kokie kiti tikslai, susiję su visų gerove, — 
jiems vyriausiai rūpi pergalė, atseit, kaip galima di
desnis komunistų dominavimo praplėtimas pasaulyje.

savo judesiais. Jie pusiau bal
ta uniforma pasipuošę.

Tenka pastebėti, kad portu
galai yra. mandagūs ir paslau
gūs. Gi senjoritos, pastebėju
sios svetimšalį, „tuojau siūlo 
pirkti suvenyrus užsiprašyda- 
mos geroką kainą, kad būtą iš 
ko padaryti .nuolaidą. Vienoje 
aikštėje besiruošiant fotogra
fuoti, vieną iš gražesnių stovy- 
lų, prieina vikrus čigoniškos 
išvaizdos vyrukas 
“auksinį” laikrodį, kuris, jo 
teigimu, kainuoja §300, bet 
jis. kontrabandos keliu gautas, 
tai galės ar nuleisti. Prasidėję 
derybos, nes mano į bičiulis 
laikrodžiu susidomėjo. Nusi
derėta, iki §70,.— ir ^derybos 
baigtos. .Pradėjus-įkyriai siū
lyti ir-negalėdami atsikratyti, 
patariau juokais pasiūlyti §10. 
žinoma, labai užsigavo, bet 
kiek pasvyravęs, atiduoda už 
pasiūlytą, kainą. Pasidarė ne
patogu savo .žodžio .nesilaikyti 
ir nupirko. Tai. vienas iš pa
vyzdžių, kaip “pigiai” perka
mi suvenyrai.

Apžiūrėję karalių ir kitų įžy 
menybių paminklus, 
grafavę gražesnius vaizdus ir 
ant kalno stovinčią didžiulę 
Kristaus statulą, grįžome. vieš- 
butin vakarienei, kuri krista
liniam, vynui papildant visai 
buvo gera. Nuotykių mėgėjai paprastai didinga statyba, vi

>ir siūlo

nufoto-

sa tašytų akmenų, papuošta 
meniškai brangiomis skulptū
romis, freskomis beL mozaika.

Pavažiavus kiek toliau, vėl 
žymi lankymo vieta — Batalia. 
Tai mažas miestelis, bet turi 
garsią praeitį, šioje vietoje ’ 
portugalai nugalėjo . maurus, - 
kurie buvo labai sumušti ir vi
sai išvaryti iš Portugalijos. 
Tos pergalės atminimui pasta
tyta didelė bažnyčia ir vienuo
lynas, kuriame gyvena kapu
cinų vienuoliai. Pati bažnyčia 
sujungta su vienuolyno pasta
tu. ‘ Iš bažnyčios nišų patenki į 
buvusią “užkandinę” — virtu
vę, -kur. didžiuliame kamine 

rbuvo kepami jaučiai. Juos tik 
nulupdavo — ištaisydavo, bet 
nekapodavo, čielus pakabinę 
kepdavo. Iškeptus padėdavo 
ant čia pat esančio didelio mar 
mūrinio stalo ir atsipiovę kve
piančios mėsytės užkandžiau
davo, • be abejo, gomurį suvil- - 
gydarni vyneliu. Taip bent aiš
kino gidas.

nie iš esančių bokštų. Gi minė
to j j aučių kepimo “virtuvėj e” 
čiurlena grindyse upelis ir iš 
sienų per specialiai įrejĮgtus 
marmurinius vamzdelius teka 
skaidrus vanduo.

Viskas atrodo nepaprastai 
išradinga, didinga ir net pi
kantiška. Nestebėtina, kad to 
kioje nuotaikingoj aplinkoj pa 
sistiprinus, įgaunama dvasi- < 
nių jausmų pakilimą maldai. 
Net ir man seilė nuvarvėjo pri
siminus kvepiančios jautienos 
gardų kąsnį.

Paminėtina, • kad šioje apy
linkėje veikia keramikos pra
monė. ’Tad nebrangiai galima 
buvo pirkti gražių lėkščių, sta
tulėlių ir : kitokių išdirbinių. 
Pasirinkimas didelis, nes visi 
šaligatviai tais išdirbiniais ap
dėti ir laukia turistų susido- _ 
mėjimo. Portugalai iš turizmo, 
turi didelės .naudos, kas pa-, 
lengvina jų sunkų ekonomini 
gyvenimą. -Todėl turistai mie^ 
lai laukiami ir laikomi atitin- 
karnoj pagarboj.

f- (Bus daugiau)

ralis” jau aprašo ir patį akmenį, nurodo 
jo savumus, svarsto apie jo kilmę.

Per romėnus yra išlikusi sena graikų le
genda, eilėmis užrašyta Ovidijaus, pagal 
kurią gintaras esąs ne kas kitas, kaip sau
lės-dievo Febo žmonos Klimenos ir jos 
dukterų ašaros, apverkiant žuvusį sūnų ir 
brolį Fajetoną. Jaunasis saulės dievo Fe
bo sūnus kartą sumanęs pasivažinėti tėvo 
saulės vežimu, bet per arti priartėjęs prie 
žemės, nepajėgęs suvaldyti žirgų ir ją pa
degęs. Už tai ant jaunojo Fajetono supy
kęs Dzeusas ir jį negyvai nutrenkęs ĮEri- 
dano upę, kur motina ir sesers jį palaido
jusios ir taip gailiai ir graudžiai verkusios, 
jo{J ten pat pavirtusios į medžius Gintaras 
ir yra jų ašaros, krintančios nuo<tų> medžių 
šakų ir greitai sukietėjančios saulėje.

Jei iš šių rašytinių šaltinių sunku susi
daryti tikresnį vaizdą, kokiu mąstu anti
kiniais laikais vyko ši prekyba su Vidur
žemio jūros pakraščiais, tai daugiau švie
sos įneša archeologiniai radiniai pagal taip 
vadinamus gintaro kelius ir gintaringame 
mūsų pajūryje. Nekalbant jau apie įkapes 
žalvario ir akmens amžiaus kapuose, kui? 
gintaras pagal šiuos kelius jokia naujiena, 
1900 m. prie Dancigo rastas puodas su 9 kg. 
gintaro žaliavos. 1867 m. Sambijos pusia
salyje rasta 50 Itr. talpos stati 
pilna gintaro. 1921 m. įeiffl 
marių pakraštyje, rasti.3. .ceętperiai'pa-’ 
ruošto išvežimui gintaro, o 19 a. viduryje, 
gilinant Kuršiu marias, surastas ištisas

I gintaro dirbinių lobis. iš 431 įvairių statu
lėlių ir šiaip papuošalų, visai panašių į ki

.se ir upėse, tikriausiai savyje slepianti 
daug magiškųjų galių.

Pirmoji rašytinė žinia apie gintarą yra 
išlikusi molinėje lentelėje dantiračiu iš 
apie 1000 ni. pr. Kr. Tai viena asiro pasi
gyrimas savo karaliaus galybe, siekiančia 
jūrą, kurioje mainosi šiaurės vėjai ir ku
rioje karaliaus žmonės gaudo perlus, ir jū
rą, kurioje šviečia šiaurės žvaigždė ir iš 
kurios jo žmonės gauna geltonąjį gintarą. 
Pirmoji jūra be abejo, yra; Persijos įlan
ka su Bareino salomis, apie 6000 metų gar 
siomis perlų žvejyba, antroji — Baltijos 
jūra, tuo metu jau buvusi garsi savo gin
taru.

Homero “Odisėjoje”, kuri yra 8 — 7 a. 
pr. Kr. kūrinys, gintaras minimas IV, XV 
ir XVIII giesmėse, kiekvienu kartu tarp 
gražiausių ir brangiausių papuošalų. Eze- 
kielis, aprašinėdamas karaliaus Tyro tur
tus, jį mini tarp karaliaus drabužių. Grai
kų istorikas Herodotas, gyvenęs 490 — 424 
m. pr. Kr., suabejoja, kad galinti būti to
kia upė, barbarų vadinama Eridanu, iš 
kurios gaunamas gintaras, šis vardas yra 
graikiškas ir greičiausiai sugalvotas kurio 
graikų poeto. Taip pat jis netikįs, kad 

1 šiaurėje galinti būti kokia jūra, nes jis ne
sąs sutikęs nei vieno žmogaus, ten buvusio 
ir galinčio paliudyti ją matęs. Bet jis tikįs, 
kad gintaras ateina iš šiaurės.

Gintarą mini Sofoklis, Aristofanas, 
Platonas, Aristotelis ir kiti graikai rašyto
jai savo knygose. Jį mini ir visa eilė romė
nų rašytojų, o mūsų daug kartų minėtas 
Plinijus Vyresnysis savo “Historia Natu-

tą tokį 267 gabalų lobį, rastą toli šiaurėje 
Konšenskoje, Boroyičių apskr. buv. Nau- 
gardo gubernijoje. ,Vis dėlto pats didžiau
sias gintaro žaliavos lobis surastas prie goję apie šį kelią rašo: 
Hartliebe, netoli Breslau, prie pačio pa-j 
grindinio kelio iš Baltijos pakraščių į lta-j 
liją ir Graikiją, čia trijose duobėse aptikt^ 
apie 30 centnerių gintaro, tarp kurio iij 
stambių, iki 1.750 kg. gabalų.

Apie 1550 — 950 m. pr. Kr. iš Kuršiiį 
marių pakraščių gintaras buvo vežamas nd 
tiesesniu keliu į pietus; bet pajųriu į va-; 
karus iki Elbės žiočių, ir tik iš ten grei
čiausiai kartu su Jutlandijos gintaru FJhė.4 
keliu į Italiją ir Viduržemio kitus, jūros 
kraštus, šitas gintaro kelias Elbės upe ėjo 
iki Žales, paskui Žalės upe ir sausuma pei^ 
Bohemiją iki: Dunojaus, toliau — Duno-Į 
jaus ir Inės upėmis ir Brenerio sąsiauriu 
iki Adrijos jūros šiaurinių pakraščių. sKita 
kelio šaką ėjo taip pat pradžioje Elbės iii 
Žalės upėmis, bet tuojau suko per Tiurin4 
giją į Maino upę, iš ten Maino, Reino,upėj 
mis ir sausuma iki Ronos ir Ronos upe į ViJ 
duržemio jūros pakraštį prie šiandieninio 
Marselio. 1

. Nuo 9 a. pr. Kr. pradžios prūsai jau turi 
savo gintaro kelius į pietus, kurie ir trum-| 
pesui, ir patogesni, šie keliai prasideda 
prie Dancigo, Vislos upe ir sausuma eina 
iki Vartos, vėl sausuma per dabartinę Poz
nanę, Mošnną, Zabrovą, Glogovą iki Ode
rio ir Oderiu iki. Breslau, iš kur per Rudė
tus iki Brno, Moravos upe iki Hohenau,' 
Dunojum iki dabartinės Bratislavos ir to
liau per Vengriją, Slovėniją į-Adrijos .pa
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i BRANGENYBIŲ PREKYBA

>

lip pat 
Kuršių

kraščius. •.Šįąisj keliais prūsai naudojosi 
4daųgiau,. kaipRūkstantį metų. Plinijus Vy
resnysis “Historia’ Nafuralis” 37-joje kny-
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Sprendžiant iš archeologinių radinių, 
Lietuvoje gintaras žinomas mažiausiai 6000 
metų. Iš šio laikotarpio apie 2000 metų jį 
rinko ir juo puošėsi senieji mūsų krašto 
gyventojai, o nuo 2000 —1800 m. pr. Kr. — 
ir mūsų protėviai baltai. Tarp 3000 — 2500 
pr. Kr. jis jau paplitęs visoje Vakarų Euro
poje. Jo radinių gausu Vokietijos, Prancū
zijos, Anglijos, Airijos ir Ispanijos mega
lito kapuose ir kituose to meto paminkluo
se. Bet visa savo reikšme jis iškilo ūktai žal 
vario amžiuje, kaip vienintelė mainų pre
kė su pietiečiais už varį, kuris tuo metu vi
siems kraštams buvo gyvybiškai svarbus ir 
kurio visai nebuvo Baltijos kraštų srityje.

Nuo neatmenamų laikų gintaras buvo 
didžiai vertinama brangenybė nė tik Va
karų Europoje, bet ir aukštai kultūra pra
žydusiuose Viduržemio jūros rytiniuose 
pakraščiuose. Jį žinojo Egiptas ir Mezo- 
potamija, Mikėnų kapuose jis randamas 
jau nuo 16 a. pr. Kr., o nuo 10 a. pr. Kr. jau 
yra apie jį rašytinių žinių ir užuominų. Jis 
atkreipė į save dėmesį ir savo grožiu, ir 
savo fizinėmis ypatybėmis, ypač maloniu 
aromatu, truputį jį pakaitinus, savo šili
ma, savo elektriniu magnetizmu. Pietie
čiams jis buvo ne tik puikus papuošalų ak
muo, bet ir kažkokia paslaptinga saulės 
substancija, surasta tolimose pasakų jūro-

■“Kelias iš/PanonijosiiKarnuntumo (kel
tų miesto prie Dunojaus, netoli dabartinės 
Bratislavos (ligiGermani jos pajūrio suda
rė beveik „6G0.00Q žingsnių (maždaug 888 
km.).' Dar'tebegy-yęnaromėnų riteris, ku
ris, : Julijono, .\N.eW»Qruošiamų žaidynių 
pirmininko,; .pasiustas, yyyko iš Pąnonijos 
Karnuntumo! į' Germanijos: pajūrį gintaro. 
Jis. pexkeliavo( .pakrantes, tais prekybiniais 
tikslais ir iš .ten parsivežė, tiek daug ginta
ro, kad juobuvosusegioti tinklai, kurie bu- 

t yorištiekti ^atskirti, plėšriesiems žvėrims 
puo žiūrovų galerijos. _>Net ginklai bei mi
rusiųjų, pašarvosimai buvo, gin tarų,papuoš
ti, ir visajdienos pprąnga.,.’ buvo iš ginta
ro . Sunkiausias gabalas svėrė 13 svarų (4.2 
kgj. “Plinijaus minimas Germanijos pa
jūris yra aisčių pajūris. (Citata iš P. Gu- 
dyno ir ,S. Pinkaus tTalapgos gintaro mu-

■ ziejus”,

Savininkai V. ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės, prekės.

TERRA, 3237 Wz 63rd St, Chicago, Di.
Telef. 434-4660
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W. A. JtNKINS
■ GYuriQJAS ik uruicuKGAS 

34H4 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES 
TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MIVU'OCKMM ik MUlfcKy u i k? O O 
virt&KULOGlNE CH1KURG1JA 

6142 Keazie Ave., WA 5-2670 
vaianuos pagal susitarimą, Jei neat- 

siuepio, SKaruDinu Ml 3-OUOl.

ketvJ

Hee. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tela Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R-G A S
Priima tik susitarus.,

Valandose pirmad.. ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4. f

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSL6S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtad. nuo 6—8 vak. 

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

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

- Ofisas 2750 West 71st St. 
Tol. 9254296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10__12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

seaau. m—Z vaL

Rez. GI 8-0873

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2Š58 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospect 84229 

Rszid. t»ief.s WAIbrook 5-5076
Kasdien amo 10 iki 12 vai. ryto, 
io 7 imi 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 

Ligonius pruma uk susitarus.

DR. K. G. BALUKAS 
AaUlCKUA m MMIBKU LlVrOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
6449 So. PotasKi U. (Crawford 

Meaicai Buitaing). leL LU 54446 
Paima ligonius pagal susitarimą

jei neauuiepia, sKainomu di4-oui2

DU S. BOS
rtCMpect 6-171/

V YD Y TUJAS IR CHIRURGAS
Ji46 WcST 63rd STREET

VaL: kas Otecą po pietų 1-J; vak. 7-8 
jalai aairaoieuiėus ir penkiadieniais, 
ireciao. Ir sekinau, ousas uždarytas.

ke£: 3241 WEST 66th PLACE 
rhone; Ktpubhc 7-7868

SKRAIDANTIS ‘SMAKAS**

Vakariniame Kazachstane, Ka- 
rotau kalnyne kasinėjant kadai
se buvusio ežero dugną aptik
tas suakmenėjęs skraidančio 
“smako” (aitvaro) skeleto įs
paudas. Radinys, vadinamas 
pterozaurus, turįs apie 160 mi
lijonų metų. Pterosauro kūnas 
buvęs apaugęs plaukais.

Panašų radinį paleontologai 
atkasė Tian šano kalnų vakari
nėse atšlaitėse, kur akmenyje 
atmušto skraidančio aitvaro am
žius' nustatytas 190 milijonų 
metų. Tie padarai yra pereina
moji stadija išsivyystant šilta-

(PUTRAMENTAS)

gražiausios gėlės ir vainikai, antka 
pių papuošimai ir sezoninės 

kapams gėlė*.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

> ,w

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kolonu 
(Arch Supports) ir t t

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833-ir PR 8-0834

UK. PETER BRAZIS 
mialCiAN MltU jųkucuh 

WtST 71st STREET 
vnsas: HEmlock 4-0049 

. Kezicta 4O0-2Z34 
Ubldv VAXA1NDOS.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St,. Chicago, Iii. 60629 

Tolefu P-Rospect 6-5084

<uu.a<L, pcuKiauxeju nuo 1—5, tree, 
ir lesiau. Ūkui susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
-opioinettisias

DR. EDMUND L OARA

DiL W. M. ESIN - SIMNAS

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

4018 N. Lincoln Avenu*
Chicago. III. 60618 Tel. 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC._
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir pęnktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9'iki 11 ir nuo '4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

kalba LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

kraujam driežam. Jų skraidymo 
aparatas buvo toks, kad juo ga
lėjo ne tik pakilti į orą, bet 
irtis vandeniu.

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

&&<$&$»

Rankamai pinigų kelionei į Vo

buvo ’

Susirinkimų ir parengimų

suoti, dar turės patvirtinti 
Aukščiausias teismas.

JONO ŠULCO ŠIMTINĖ

ORO VĖSINTUVĄ

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio .10—11 

vai. ’ ryto. ' šeštadienį ir sek
madieni ' nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 Sieną. Vie
tų skaičius ribotis. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Naujas Loyolos 
universiteto prezidentas
Naujuoju Loyolos universi

teto prezidentu — patikėtinių 
taryba (išrinko Rev. James 
Baumhartą, kuris priklauso 
jėzuitų ordinui (universitetas 
taip pat jėzuitų yra kontroliuo 
jainas).

Loyolos universitetas yra pats 
didžiausias jėzuitų universite
tas Amerikoje.

kietiją, kur jis dalyvaus tarp-j 
tautiniame muzikos festivaly-Į 
je. Chorą sudaro 22 berniukai ’ 
ir 15 mergaičių (visi negrai).* 
Kelionei buvo reikalinga $22,' 
000, bet jau sutelkta $-15,379.98. j 
Pati stambiausia auka 
$8.000.

Maisto produktu 
inspekcija

Chicagoje pagriežtėjo mais
to produktų inspekcija. Dabar , 
maisto-, inspektorių skaičius pa
didintas iki 42. Jie aplanko 
maisto krautuves ir patikrinai 
parduodamus produktus. Nuo 
sausiai..d. 53 parduodami pra-- 
dūktai surasti netinkamais iri 
jie nebebus pardavinėjami.

Mirė nuo narkotikų
James Dorner, 228 Green

wood, pašaukė policiją, kad 
nuvežtų,jį į ligoninę, Esą, jis 
įsišvirkštęs narkotikų ir blogai 
jaučiasi. t-

Dorner į ligoninę 1 buvo nu
vežtas. Jis ten neteko sąmonės 
ir netrukus mirė.

Jonas-Šulcas yra senas naujie- 
nietis. Savo name jis gyvena 
Chicagoje, 3933 So. Rockwell 
St. Ilgus metus jis ten gyveno 
su savo mylima žmona Petronė
le Šulciene, bet § prieš pėnkeris 
metas ji mirė.

Paties Jono sveikata buvo 
kiek sušlubavusi. Teko važiuo
ti ligoninėn ir operuotis. Bet jis 
yra atsigavęs ir dalyvauja vi
suomeniniame darbe, priklauso 
keliems lietuviškiems klubams 
ir dirba valdybose bei komisi
jose.

— Esu senas naujienietis ir 
žinau, ką .reiškia laisva spauda, 
galinti visuomet pasakyti teisybę 
svarbiausiais lietuviško gyveni
mo klausimais. Laisvos spaudos 
reikšmę suprato prieš 50 metų 
Chicagon atvažiavusieji lietu
viai, todėl ir. įsteigė Naujienas. 
Mūsų visų pareiga Naujienoms 
padėti, nes jos yra mūsų laik- 
i'aštis. Kiekvieną dieną jos duo
da naudingas žinias ir teikia ge
rus patarimus.

— Geriapsia, žinoma, kalbėti 
ne žodžiais, o darbais, — tarė 
Jonas Šulcas ir įteikė admini
stracijai šimtą dolerių. — Aš 
žinau, kad sunaudosite laikraš
čiui išlaikyti ir pagerinti. Jeigu 
galite, tai spausdinkite aiškes
nius paveikslus, o kartais ir rai
dės ne visuomet išeina aiškios. 
Pagerinkite tai, kas labiausiai 
reikia.
Jonas Šulcas pradėjo vajų šim

tine. Nuoširdžiai jam dėkoja
Naujienų Vajaus Komitetas

Wendell Phillips choras
Wendell Phillips aukštesnės 

mokyklos choras jau turi pa-

— Brighton Parko Motery Klubo 
šaunus piknikas įvyks sekmadienį, lie
pos 26 cL, 12 vai. buvusiam Liepos so
de. Bus skanių valgių, gardžių gėri
mų, laimingų saldainių ir gros visų: 
mylimas Antano Valiūno orkestras. !

Prašo visus komisija ir valdyba

VINCENTA MASAITIS
Pagal tėvus Navickaitė

Gyv* 11534 So. Sacramento Drive, Merrionette Park, Hi 
anksčiau gyvenusi Bridgeporte

Mirė 1970 m. liepos mėn. 23 dieną, 2:15 vai. po pietų. Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Lottie Wallace, žentas Juozapas; Lietuvoje 

liko sesuo Ona Oils, švogeris Juozapas su šeima, brolis Aleksandras 
Navickas, brolienė Ona su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 
j nica Avenue.

Pirmadienį, liepos 27 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
| į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido- 
i jama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Vincentos Masaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- 

; tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, sesuo, brolis ir giminės.
Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-3401.

Jaunesni

suteikiantiFORESTFIRES

DR. VYT. TAURAS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tok PR 8-1223
OFISO VAL: pirm, antrad. trečiai, 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai, vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
ROzid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telęfonu HE 4-212Į 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

PLEASE
Only you can
PREVENT

AšTUONIOLIKAMEčIŲ 
REGISTAVIMAS

Chicagos rinkimų komisio- 
nierių taryba paskelbė, kad 
rugpjūčio 1 d. prasidės aštuo- 
niolikamečių registravimas. 
Vadinasi, aštuoniolikos metų 
asmenys galės užsire^struoli 
kaipo turi teisę balsuoti. Iki 
šiol daugumoje valstijų balsa
vimo teisę turėjo tik 21 metų 
sulaukę asmenys.
balsuoti negalėjo. Kongreso 
priimtą įstatymą 
teisę aštuoniolika mečiams bal-

DR. PRIMA V. KUDIRKA 
ZMUIDZINAITE

Mirė 1970 metų liepos mėn. 16 dieną ir liepos 20 dieną palaidota 
Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Velionė Dr. Prima V. Kudirka negali atsidėkoti tiems, kurie su
teikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją Į amžinybės vietą. To
dėl mes, atmindami Ją ir apgailėdami Jos mirtį, dėkojame draugams, 
atvykusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems mišias ir ‘ 
palydėjusiems Į kapines.

Dėkojame kun. K. Kuzminskui už Šv. Mišias ir pamokslą bažny
čioje ir kun. J. Kuzinskui už palydėjimą į kapines, taip pat muzikui 
V. Baltrušaičiui už giesmes laike apeigų.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriams Mažeikai - Evans už mandagų 
ir tvarkingą patarnavimą. Dėkojame karstanešiams, nunešusiems ją 
i amžinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gimi
nėms, draugams bei pažįstamiems. O Tau, mūsų mylimoji, sakome: 
Rainiai ilsėkis šaltojoj žemelėj.

Sūnus Gediminas Kudirka ir Tėvas Dr. Stasys Zmuidzinas

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tet: YArds 7-1741 - 1742

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

NARIAI: *
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

STEP. C. LACK IR SUNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — FEMALB 
Darbininkių ReikiaTRUMPAI

— Atstovas Frank Annunzio 
(D., Ill.) kalbėjo kongrese apie 
pavergtas tautas ir apie tų tau
tų paradą Čikagoje, kuriame 
žmonės reikalauja laisvės savo 
kilmės kraštams. Jo kalba kar
tu su Čikagos ‘mero Richard J. 
Daley proklamacija ir kongre
so rezoliucija Pavergtų tautų sa
vaitės reikalu buvo atspausdin
ta Kongreso Rekorduose.

— Birutė Miniataitė ir Alber
tas Gudat baigė Illinois Techno
logijos Institutą ir gavo Filoso
fijos daktaro (Ph. D.) laips
nius.

— Juozo Bacevičiaus, Mar
quette Parko Namų Savininkų 
Draugijos pirm, laišką išspaus
dino SW News - Herald. Jame 
pasisako prieš keleiviams kainų 
pakėlimą miesto susisiekime,1 
taip pat prieš susisiekimo Vai
dybos įtartino reikalingumo iš
laidas ir prieš rinktų valstijos, 
apskrities bei miesto pareigūnų 
abejingumą gyventojų reika
lams. - X*

— Kazimieras Juknis, pensi
jon išėjęs teisininkas, domisi 
palyginamąja kalbotyra. Jis yra 
surinkęs daugelio kalbų žodžius, 
kurių skambesys, rašyba ir pra
smė yra artimi lietuvių kalbat -

— J. Kreivė mėnesiui buvo iš
vykęs Į Europą savo biznio rei
kalais. Jis patikrino ir aptvarkė 
savo laboratorijos skyrių Euro
poje. Tuo pačiu metu aplankė 
senus draugus, pailsėjo, paato
stogavo ir gerai nusiteikęs su
grįžo Į Cicero. Per visą mėnesį 
laboratorijos reikalus tvarkė ir 
biznį vedė jo sūnus.

— Kostas Matulaitis atosto
gauja Wisconsine, Raindell apy
linkėje, pas savo seną draugą 
J. Paugą. Ten jo mėgiamiausia 
vieta: gražus pušynas, srauni 
upė ir daug žuvies. Aišku, rei
kia mokėti ją pasigauti ir išsi
kepti. Tai geras maistas sau ir 
svečiui. K. P._D.__

Baltaodžius apiplėšė, 
juodukų nelietė

Trečiadienį penki jauni neg
rai įlipo į autobusą prie Scott 
ir Clybourn, užsimoki jo važ
mą ir tuoj pradėjo iš važiuo
jančių keleiviu “kolektuoti ’ 
pinigus. Tai atliko grūmoda
mi revolveriu. Visiems balta- 
odžiąms (o jų buvo keturioli
ka), moterims ir vyrams, įsa
kė į popierini maišelį sumesti 
rankinukus ir pinigines. Auto
buse buvo ir du negrai, mote
ris ir vyras. Jų plėšikai nelie
tė. Atlikę “kolektavimą”, pen
ki negrai iššoko iš autobuso, 
kai tasai sustojo prie Larrabee 
ir jbėgo į 123(1 X. Burling apar- 
tamentini namą.

Policija sKCima, jog plėšikai 
iš keleivių “iškoiektavo” -S640. 
Labiausiai nukentėjo Lola La- 
caria, 6238 Montrose. Ji nete
ko $265. Ji bandžiusi piniginę 
paslėpti, bet plėšikas paste
bėjęs ir revolveriu grūmoda
mas paliepęs piniginę i popie
rinį maišelį Įmesti.

DAKTARO HONORARAS

Šeimininkė pašaukė plumberį 
užsikimšusiam vandens tvamz- 
džiui pravalyti. Tas atėjęs į 
vamzdį įleido vielą, gyvate va
dinamą, ir pateikė $23 sąskaitą.

“O, dangau!” sušuko šeimi
ninkė. “Vakar pašaukiau dakta
rą, ir tas už vizitą paskaitė tik 
$8...

“Žinau, ponia, žinau”, atsa
kė plumberis, “aš pats buvau 
daktaras”...

• Yra trys senatvės simpto
mai. Pirmas simptomas yra at
minties nusilpimas. Antrą ir 
trečią simptomą pamiršau...

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

Under New Management 
VERMETTE'S RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 

4024 West 55th Street.
Daily Luncheon. Smorgasbord — Friday Night Only, (All you can eat) 

SMORGASBORD FEATURING — BABY LOBSTER 
Sunday Breakfast 9 A. M. — 12:30 P. M.

Family Style Dinners on Sundays 1P.M. — 7 P. M. 
581-1314 Your hosts, Bob, Stan & Bob.

Interesting and challenging position involving many varied duties. Stock 
maintenance, shipping, receiving and porter functions. Will exercise a large 

degree of control and responsibility. No experience necessary.
Monday throu Saturday 8:30 A. M. to 5:30 P. M. Nortiiside location. 

Salary open. Must be bondable.

CALL MR. PAY A
334-0077

FULL OR PART TIME, 
STEADY YEAR ROUND WORK.

ROOM
INSPECTRESS

MIDDLE AGE.

REAL ĮSTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar.J, žemė —> Pardavimui

KVALIFIKUOTI

’GAMINTOJAI, 
MAŠINISTAI 

I R

OPERATORIAI
Mums yra reikalingi patyrę

ĮRANKIU GAMINTOJAI, 
MAŠINISTAI IR 

MAŠINŲ OPERATORIAI, 
KURIE GALĖTŲ

NUSTATYTI 
IR 

OPERUOTI 
AUTOMATIŠKĄ 

VARŽTŲ MAŠINĄ 
TURRET LATHE 

OD-ID GRINDERS 
MAŠINAS

Geri atlyginimai ir priedai, 
Į kuriuos Įeina:

• PAMAINOS PREMIJOS
• ATOSTOGOS
• APMOKAMOS ŠVENTĖS
• APMOKĖTA BLUE CROSS 

BLUE SHIELD APDRAUDA.
Kalbėti ir suprasti angliškai.

PASIKALBĖJIMUI SKAMBINKITE:'
'e. T. HARRY,

646-3211, Ext. 322
ARBA KREIPTIS ASMENIŠKAI

U. S. Steel Supply
Division of United States Steel

13535 So. TORRENCE AVE.

CHICAGO, ILL.

Visiems lygiu galimybių darbovietė

METAL FAB LAYOUT

SHEAR OPERATORS 
$2.57 to $3.27 ■ 

PRESS BRAKE HELPERS
S2.62 to $3.27 

HELPERS 
$2.62 to $3.61

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reįkia < ’

COOK

Salary open. Full time 
steady job.

RAMADA INN
3939 N. MANNHEIM RD.

SCHILLER PARK TeL 6784800

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

DĖL VISŲ 1NFORMACLJŲ, KRE3PKITCS l

and light housekeeping for 7 in 
priests residence in Oak Park.

Live — in. Good pay.
CALL DAYS

818-2076

GIRL OR WOMAN
FOR EVENING WORK 

Lite office work and lite 
telephone. Must type, 

3:30 P. M. — 11:00 P.'M.
Contact Mr. PELLICAN

733-0366

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prendentM

Cermak Road Chicago, BL Virginia 7-7747

EXPERIENCED BOOKKEEPER 
Shorthand and general office 

worker. 5 day week. 
Good salary.

Good transportation.
CALL 626-1310

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

EXPERIENCED. 
Immediate Employment. 

Call DE 7-3612 
Ask for JIM OLSON

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTAHUTAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄB 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. ' — PRospiect 8-2233
NAMŲ m BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTĄRIATAS 
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX *

SWITCHBOARD — TYPIST 
Needed by new car dealer. 

West Suburbs. Must be expe
rienced. 5 day week.
CALL JIM HEATH 

833-7700

IMMEDIATE OPENINGS

925-6015
HOURS FROM NOON TO 8 P. M.

_ Steady work. Salary open.
I’Bondable. Transportation furnished

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGI: VYRAS, MOTERIS arba 
PORA dirbinėti prie namo ir ten gy
venti. Geras atlyginimas. Rašyti 
GEORGE TRUKŠNIS. ' 509 ISLAND 

AVENUE, ROCKFORD. ILLINOIS 
arba skambinti 968-8489.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogp Vietos

IRONS, MICHIGAN
Lis?a verčia skubiai ir uieiai parduoti 
9 kambarių gerai užlaikyta ir švaru 
narna su 2 akrais derlingos žemės, 
esančios šalia Manistee National For
rest. Namas sausas, vieta labai graži. 
nra<? sveikas. Galima medžinfi ir meš
kerioti sreta esančiame valdžios miš
ke. Kaina $12,000. Platesniu infor
macijų galima £auti Chicagoje telef. 

839-2771.

John F. Eudeikio vasarnamis

KANKAKEE UPĖS

if needed.

RAMADA INN 
3939 N. MANNHEIM RD. 

SCHILLER PARK 

Tel. 678-4800
ACCOUNTING STAFF

Experienced in Accounts Receivable 
Payroll. Bank reconcilations for grow
ing Southside Mfg. Co. Many benefits.

Call for appointment
LEON KAWALERSKI

243-5161

GENERAL OFFICE PRACTICE
High School grad, with figure aptitude

57-TA IR NORDICA
Prabangus ir gražus aukšto mūras 
su didele, tinkama Įrengimams, pasto
ge. Pirmame aukšte yra 18 pėdų sa- 
lionas ir <du dvigubo dydžio miega
mieji. Puikios dekoracijos 40 pėdų 
sklype. 2 mašinų garažas su elektro
nikos durimis. Bloga sveikata verčia 
parduoti bargeno kaina. Vardan savo 

laimės skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar!

SAVININKAS PARDUODA 
apynaujį mūrini 2-jų. aukštų namą 
Gage Parke. 2 po 5 kamb. ir 3 pil
nai įrengti kamb. su vonia rūsy. Ap
sauga nuo potvynių, kilimai ir kt 

Dėl apžiūrėjimo skambinti 
737-4301

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo-. 
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet « 
pelningoje Brighton Pk. vietoje.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta. Prighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, -INCOME TAX, 

INSURANCE

CL 4-2390

57-TA IR NARRAGANSETT
for office routines. Light typing and 3 BUTŲ MŪRAS, 7 metai senumo. 5% 

South-į^billing experience for growing 
side Mfg.

Phone for appointment 
LEON KAWAT.ERSKI 

243-5161

IMMEDIATE OPENINGS
BEAUTICIANS

With following appreciated for 
Elegant Beauty Salon. 

Steady work.
JOSETTE COIFFURES 

2746 W. PRATT
973-5440 or after 6, P. M. 693-2601

kamb. su 3 dvigubo dydžio miegamai
siais'pirmame aukšte. Dvi atskiros 
karšto vandens šildymo sistemos gazu. 
Įmontuotos dvejos krosnys kepimui ir 
virimui. 2 mašinų garažas su prie- 
goiikiu didelio kiemo pramogoms. 
Laimė Jums nusišypsos, jei tik pa

skambinsite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar!

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

, SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

Tvairin prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E.'ŽUKAUSKAS
i— i Z

Liberal company benefits.
Overtime.

SMECO INDUSTRIES
4800 So. MOYNE AVE. 

CHICAGO, ILL.
Interview 8:00 A.M. -11:00 A.M.

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks 

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

INSUREI

$5,000 minimum 
2 year certificate

534%
$1,000 minimum 
1 year certificate

IMMEDIATE OPENINGS 
M E CH ANICS 

(Night Shift) 
Openings in Cicero, Ill. and East 

Chicago, Ind. 
Contact AL TABB

D & L TRANSPORT 
522-1500

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 6063Z

ABLE BODY MAN

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustym© 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

k__________________ - ------ .

Over 21 (Ats. At least. 3 yrs. H. S. 
Mixing & handling chemicals. 
Must have good work record.

632-2817

SIUNTINIAI l LIETUVAc £

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher,

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
r

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.• f •

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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APDRAUDŲ AGENTŪRA:
nairir automobi
liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
Įimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

75 mylių atstuiųoje į pietryčius 
nuo Chicagos, 18 mylių nuo-Val
paraiso, parduodami 4 akrai 
derlingos žemės, apaugusios 
įvairiais medžiais ir vaisme
džiais, moderniškai įrengtas ir 
gerai užlaikytas gražus 6 kam
barių namas ir garažas. Liga 
verčia savininkų skubiai par

duoti su nuostoliais.

Kreiptis į savininką telefonu

TYPISTS
3.88 PER HOUR

Large company moving into one of the 
Loop’s new skyscrapers needs typists. 
Immediate openings. Company is 

desperate. Call
Mr. SCHROEDER. 625-0120

2400 N. Harlem. 2nd. Elmwood Pk. 
BEST PERSONNEL

IBM COMPOSER OR TYPIST

Accuracy more important than 
speed. Various other duties in 

. print shop.
Call DA 8-0775

kad susitartumėte apžiūrėti.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

VIENIŠAS VYRAS norėtu susipažinti 
ir arčiau pažinti vieniša lietuvaite, 
kad vėliau galėtų sukurti šeimos ži
dinį. Parašykite apie save, gausite 

mandagu atsakymą. Rašykite: 
NAUJIENOS. Box 166. 

1739 So. HALSTED ST.. 
CHICAGO, ILLINOIS 60608

WAITRESS 
For busy new Restaurant in 

Desplaines. 
For lunches only. No Sundays. 

Good tins. 
Call 827-7818 

Ask for Mrs. HASKINS or * 
after 5:30 ask for WAYNE

BOOKKEEPER — TYPIST

MISCELLANEOUS 
{vairus Dalykai

Small office. Must be experienced. 
35 hour week.

Good starting salary and benefits.
z CALL

254-4820 Ext. 4 '

HIGHLAND PARKE 4 mieg. senesnis 
namas su 1% vonios. Vieta tinka dau-! — 
giaaukščiai statybai. $42,000. 

mokyklos ir traukinio. 
TeL 432-9275.

6 KAMB. MŪRO BUNGALOW. 3 mie
gami. rūsys, gazo šilima, dvigubas ga

ražas. Prie 72-os ir Richmond.
z Savininko tel. WA 5-5840. .•

________——±:-' ■
MDMNIS-BUNGALOW. 4 kambariai

l ir garažas. Labai gera vieta. Tik pusė
■ bloko- nuo parko, žemi taksai. Geras ir 

------1 pigus. Tel PR 8-6916.
HOME INSURANCE

FARMS FOR SALE 
Ūkiai PardavhnuT

Call: Frank Zapolic 
W. 95th

] MŪRINIS. 5 KAMBARIAI 15 METU. 
'Kab’neHnė virtuvė, vraži v o™ a. nanii
karpytai iren^as rūsvs. Marquette •

Parke. Geras. Nebrangus.
TeL 778-6916

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

700 AKRŲ. MODERNŪS NAMAI. 7 
šuliniai ir vienas šulinys lauku laisty
mui. Pinta' tvora. WTTJ.TAM T. 
CARLIN, CLEAR LAKE, MINN. 55319

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai,^ 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

ROCKFORD. ILL. prie upės kranto sa
vininkas parduoda 2% akro su 6 se
rai įrengtais namais. Virš 40.000 dol. 

Mainytų i nuosavybe Chicagoje.
' Tel. GR 6-6862

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimv Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR .

General contractor since 1955. New 
buildings & remodeling complete buil
ding service. Free estimates. Lie. 
& Ins. Banking terms available. 24 hr. 
emergenev BOARD-UP and electrical 
service. “One call brings them all”. 

436-6970

GIRL FRIDAY
One girl office. Pleasant working 
conditions. Light typing. Only in
terested in girl who basically wishes 

to own her own business.
She will run everything.

436-6970

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardavimas Ir Taisymai 

2646 WEST 49th STREET 
TaL: RBpublIc 7-1941

LADIES NEEDED
BUSINESS CHANCES 

Btmio Progos

BEAUTY SALON 
Established Business. 

2.000 dolars.

CALL 
472-6441 or 784-2567

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS SAULĖTAS KAM
BARYS ir virtuvė su atskiru įėjimu ir 
garažu prie Archer ir California Ave., 

suaugusiam vyrui. Skambinti 
737-9519 po 5 vai. vak.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

For factory work in clean 
Southside Carton Manufactur

ing Plant.
445-5030

JUOZAS (JOE) JURAITIS
"• • > • 1 R| —- -m- 11 a—i'

Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai. 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesfluose.

Domas Žulcanskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave^ 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

GIRL FRIDAY
EXPORT OFFICE 
WEST SUBURBS 

Experience helpful but wil train, typing 
essential. Salary open.

No age limit.
343-6425

MICHIGAN AVE. — TYPIST 
Average skills. Good appearance. 
$520 mo. + benefits + plush 

office
PROFILE

140 N. STATE 641-0540

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

A. ABAEL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame "tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

LA 1-0047
fkainavimaa veltuL kreipkitės bet kada

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI


