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KUBOS EKONOMIJOS NEGALAVIMAI
MIAMI. — Aukštas Kubos valdžios pareigūnas pareiškė, kad 

dviejų milijonų krašto darbininkų darbo našumas esąs labai nu
smukęs ir jis vis labiau smunkąs. Tokj pareiškimą padarė darbo 
ministeris Jorge Risquet savo trijų valandų kalboje per televizi
ją. Darbo našumo smukimas esanti pasekmė krašto ekonominio 
negalavimo.

Risqueto kalbą pirmame pus
lapyje .išspausdino Kubos ko
munistų partijos oficiozas Gra
mma. Nuo pirmo puslapio kal
bos tekstas nukeltas į kitus 
puslapius. Iš viso užima net aš
tuonis puslapius.

Kalbėdamas apie darbo na - 
šumb sumažėjimą, Risquet pa
brėžė, jog viena iš priežasčių 
pasyvios darbininkų rezistenci
jos yra ta, kad tarp administra
cijos ir Komunistų partijos pa
reigūnų iš vienos pusės ir uni
jų vadų, iš kitos pusės, nėra 
tinkamo susipratimo. O tai rei
škia, kad jų santykiai yra ga
na šalti. Visokie valdininkai su
darą dešimt nuošimčių darbo 
jėgos, o kitus dešimt nuošim
čių sudaro visokie technikai.

Krašto ekonominę padėtį api
būdino pats Fidel Castro savo 
kalboje, pasakytoje liepos 26 
dieną. Jis atvirai prisipažino, 
kad bandymas pakelti cukraus 
produkciją iki 10 milijonų tonų 
buvo nesėkmingas ir išmušė iš 
vėžių krašto ekonomiją bei su
kėlė nepasitenkinimą tarp as
tuonių milijonų kubiečių. Maža 
to,-jis net prisipažšno,kadviši 
tie negalavimai . ir nesėkmės 
yra valdžios trumparegystės 
pasekmės. Jis net pareiškė, kad 
dėl tų padarytų klaidų jis imąs 
atsakomybę ir sutinkąs. iš val
džios pasitraukti.

Tačiau ministeris Risquet 
nutylėjo premjero Castro savi
kritiką. Neužsiminė jis ir apie 
tai, kad yra daromi žygiai pa
šalinti nekompetentiškus Ko
munistų partijos pareigūnus, 
kurie vyriausiai ir yra atsako- 
mingi už krašto ekonominį ne
galavimą. Vietoje to jis savo 
kalboje pabrėžė darbininkų ap
sileidimą, trūkumą disciplinos 
ir pareigingumo. Esą, darbinin
kai dažnai be jokios priežasties 
neatvykstą į darbą.

Kai Castro 500,000 cukraus 
nendrių laukų darbininkų dar
bą pavadino “herojišku žygiu”, 
ministeris Risquet išreiškė vi
sai kitokią nuomonę. Jis pažy
mėjo, kad tų darbininkų darbo 
našumas buvo apgailėtinai men 
kas. Girdi, darbininkams teksią 
išmokėti tris kartus daugiau, 
negu už 1970 metų cukraus 
derlių bus gauta. Numatoma, 
kad cukraus , produkcija sieks 
8,500,000 tonų. Tai reiškia, kad 
vieno darbininko produkcija 
bus tik apie 17 metrinių tonų, 
kurių vertė sieks $1,350. Darbi
ninkui gi per metus bus išmo
kėta keturiais šimtais dolerių 
daugiau. O kadangi darbininko 
atlyginimas sudaro tik vieną 
trečdalį visų išlaidų, susijusių 
su cukraus produkcija, tai kraš
tui teks pakelti milžiniškus 
nuostolius.

Nė kiek nesą geriau ir kitose 
pramonės srityse. Visur, pasalą 
Risquet, pasireiškiąs darbo na
šumo nuosmukis. Per paskuti
nius 14 mėnesių didelis skai
čius moterų apleidusios savo 
darbus vien tik dėl to, kad joms 
daug laiko tenką praleisti sto
vint eilėse prie maisto krautu-

t< VISO PASAULIO

— Sovietų valdžia paskelbė, 
kad pirmadienį ji paleido dar 
vieną satelitą į erdves. Jis va
dinasi CosmoS 356. Rusai tvir- 
tiną,’~įkad paleistame satelite 
yra įvairių įrankių erdvei ma
tuoti. ‘v .

— Hamburge vokiečių polici
ja suėmė 4 vokietukus, kurie 
vogė automobilius ir siuntė į 
Ameriką. Policija rado uoste 9 
pavogtus automobilius. Išaiš
kinta, kad suimtieji jau gavo 
$273,000 už pavogtus automo
bilius.

— Amerikos karys George 
Hardin, vietnamiečių lėktuvu 
atskridęs į Hongkongą, buvo 
suimtas ir laikomas ligoninėje. 
Jam pavyko nuo Honkongo po
licijos pabėgti. , Dabar bijoma, 
kad jis dar vieno lėktuvo nepa
grobtų.

— Amerikos kariuomenės 
vadovybė keičia svarbius karo 
vadus. Paeifiko karo jėgų va
das gen. Ralph E. Haines pa
skirta^ .Žemyno . kariuomenės 
vadu. Pacifike jo vietą užims 
gen. William B. Rosson.

—Graikų premjeras Papodo- 
poulos sutiko išleisti iš kalėji
mų dar 500 politinių kalinių. 
Keliems jis sutinka duoti leidi
mus išvažiuoti į užsienius.

Pataria galingiems 
posėdžiauti

WASHINGTONAS, D. C. — 
Prezidentas Nixonas gavo Vo
kietijos kanclerio Willy Brandt 
laišką, kuriame prašo preziden
tą imtis iniciatyvos sušaukti 
keturių galingųjų valstybių po
sėdį Vokietijos ir Europos tai
kos reikalais. x

Kancleris Brandt norėtu, kad 
toks galingųjų posėdis būtų su
šauktas tuojau po to, kai Mas
kvoje bus pasirašyta Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos nepuo
limo sutartis.

Prie galingųjų valstybių pri
klauso JAV, Sovietų Sąjunga, 
Didžioji Britanija ir Prancūzi
ja.

Prezidentas vetuos 
Įstatymą

Prezidentas Nixonas pirma
dienio rytui buvo sukvietęs par
tijos vadus pasitarimui Į Bal
tuosius Rūmus. Demokratų 
kontroliuojamas kongresas nu
tarė švietimo reikalams išleisti 
žymiai didesnes sumas, negu 
prezidentas norėjo.

Pradžioje prezidentas buvo 
pasiryžęs Įstatymo nepasirašy
ti ir leisti savaime jam įsigalio
ti. Bet vakar nutarė paruoštą 
įstatymą vetuoti, kad demo
kratai rinkimų metu negalėtų 
tvirtinti, kad prezidentas. Nix
on buvo labai išlaidus.

Uraganas Celia padarė dideliu nuostoliu Texas pakraščiuose esantiems uostams ir miesteliams. 
Aransas Pass uoste buvo parišti vėžliams gaudyti laivai. Uraganas atpalaidavo laivus nuo inkaru 
ir kitokiu paraišalu, susuko visus į vieną vietą, dalį išmetė ant kranto, sudaužė ir paliko. Savi 

į ninkai turės nepaprastai daug darbo, kol jie nukels laivus į vandenį ir pataisys.

V&IAUSIOS ŽINIOS
STALINĄ “PASITIKIMU BIČIULIU”

Ketvirtosios Vokiečiy ir Sovietu sutarties paraštėje
• ” ■ tf?

Ryšium su pasirašomąja Vakarų Vokietijos Sovietų Są
junga “ginklo nevartojimo” sutartimi, prisimenšjaos tarpe šių 
dviejų partnerių pasirašytos ankstybesnės sutartys. kaip antai 
Lietuve® Brastos, Rapallo ir 1939 metų “protokolas”, ir bendrai 
pagyvintai pradedama aprašinėti vokiečių ir sovietų ligšiolinių 
santykių raida. 
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Alberto Speer knyga
NEW YORKAS. Adolfas 

Hitlerin, Josifą Staliną laikė 
tinkamiausiu žmogumi Rusijos 
valstybei valdyti. Todėl jei tik 
naciai būtų laimėję karą, Sta
linas būtu likes visu Sovietu 
žmonių vadu. Taip dabar pa
reiškė buvęs Hitlerio artimiau
sias patikėtinis.

“Bendrai, jis (Hitleris) laikė 
Staliną savo rūšies kolega”, ra
šo Albert Speer, Hitlerio (pla
nų) architektas ir vėliau gink
lavimosi bei karo reikmenų 
produkcijos ministeris.

Savo knygoje “Trečiojo Rei
cho viduje” (Inside the Third 
Reich), kurią MacMillan išleido 
ši mėnesĮ, Speer rašo, kad ka
rui tolyn einant, Hitleris Stali
nui rodė vis daugiau ir daugiau 
pagarbos ...

Hitlerio-Stalino 1939 metu 
rugpiūčio 23 dienos pakto 

~ “pagerinimas”

Geriausia, ką apie Maskvoje 
tarp Vakarų Vokietijos ir So
vietų Sąjungos sudaryta su
tarties projektą galima pasa
kyti, tai tiek, kad ji yra pageri
nimas Hitlerio-Stalino 1939 
metų rugpiūčio 23 dienos pak
to, davusio žalias šviesas II 
Pasauliniam karui, rašo Chica
go Tribune savo vedamajame 
apie šią sutartj.

Naujasis paktas visiškai nė
ra taikos sutartis tarp Vokieti
jos ir Rusijos, kuriuo formaliai 
būtų baigta karo padėtis tarp 
šių kraštų, tebesitęsianti nuo 
1941 metų.

Prie šios sutarties kaip prie
das, o ne sutarties teksto 'dalis, 
yra pridėtas laiškas, pareiŠ- 
kiantis, jog Vokietija nęišsiža- 
dės susyungimo su Rytų Vo
kietijos satelitine komunistų 
valstybe, bet to tikslo sieks tai
kingomis priemonėmis. Sovietų 
Sąjunga, to laiško neindorsavo, 
bet taip pat jo neatmes.

Berlyno klausimas sutarties 
projekte neminimas, bet palie
kamas ateities deryboms tarp 
Vakarų Valstybių ir Rusijos,

kuri tebeokupuoją šio miesto 
rytinj sektorių. |

dabartinė sutartis, reikia 
manyti, iššauks ą‘ optimis
tinę retoriką, kokia lydėjo 1939 
metų “nepuolimo paktą”, kai 
Sovietų užsienių reik, ministe
ris Viačeslovas Molotovas, pa
sirašęs tą gėdingąją sutarti su 
Hitlerio užsienių reik, ministe- 
riu Joachim Rubbentropu, 1939 
metų rugpiūčio 31 dieną Aukš
čiausiame Soviete pareiškė:

“Mūsų paktas reiškia, kad 
didžiausios Europos valstybės 
susitarė pašalinti karo grėsmę 
ir gyventi taikoje. Tuo būdu ka
rinio susirėmimo pavojus Eu
ropoje yra sumažintas, jei ne 
visiškai pašalintas”.

Tokią pat kalbą mes girdime 
šiandien ... -

1939 metų pakto išdavos sta
to perspektyvon ir dabartinius 
viltingus vertinimus. Kai tik 

lis padarė invaziją j Lenkiją, o 
Sovietų Sąjunga, pasinaudoda
ma slaptuoju protokolu, gavo 
teise pasiglemžti rytinę Lenki
ją ir patenkinti savo teritori
nes aspiracijas Pabaltijo vals
tybėse h* Balkanuose.

Tai gėdingai skerdikų sutar
čiai ironiškas galas atėjo 1941 
metų birželio 22 dieną, naciams 
pradėjus invaziją Rytuose. Hit
leris priėjęs išvados, kad Stali
no ambicija pasigrobti vis dau
giau žemių yra nepasotinama, 
Įsakė Rusiją “skubia kampani
ja sutriuškinti”.

— Pašto viršininkai Blount 
reikalauja svarbesniems tar
nautojams jvesti egzaminus. 
Iki šio meto viršininkus skirda
vo politikieriai, bet dabar tas 
vietas gaus egzaminus išlaikiu
sieji ir administracijos reika
lus žinantieji amerikiečiai.

— Sovietų valdžia uždraudė 
keleiviams vykti i Juodosios jū
ros uostus, nes ten keliose vie
tose pasirodė cholera. Visos va
sarvietės uždarytos.

Armijos dantistas panaudojo savo 
profesijos sugebėjimus "užtaisyda
mas" atsiradusia skylę radaro garsin
tuvo lempoje. Skylei išlyginti kapito
nas Davis naudojo tą pačią medžiagą, 
kuri naudojama danty skylėms taisyti

ATSTOVŲ RŪMAI NUTARĖ TAISYTI 
AMERIKOS KONSTITUCIJA

Demokraty ir republikony vadai nepajėgė atsispirti 
motery spaudimui

WASHINGTON, D. C.’—Atstovų rūmai, 346 balsais prieš 
15, pirmadienio vakarą nutarė taip ištaisyti dabartinę krašto 
konstituciją, kad moterims būtų visais atžvilgiais duotos tos pa
čios teisės, kokias šiandien Amerikoje turi vyrai. Lygių teisių 
klausimas pradėtas kelti prieš 47 metus, bet jis labai pamažu 
slinko pirmyn.

♦ Urugvajaus kariuomenės 
daliniai apsupo sostinę ir kre
čia kiekvieną namą, kuriame 
gali būti paslėptas Brazilijos 
konsulas ar JAV ambasados pa
tarėjas. Kariams pavyko rasti 
ginklų sandėlį, kuriame buvo 
rankinių granatų, revolverių ir 
vienas kulkosvaidis. Kariai su
ėmė kelis tupamarų teroristų 
organizacijos narius.

-*■ Koncleris Brandt ir užsie
nio reikalų ministeris Scheel, 
vakar vakare pasiekė Maskvą. 
Trečiadienio rytą koncleris W.. 
Brandt ir - sovietų premjeras 
Kosyginas pasirašys praeitą sa
vaitę aptartą dviejų valstybių 
nepuolimo sutartį. Vokiečiai at
skrido dviem valandom vėliau, 
negu buvo planavę.

♦ Vokiečių kanclerio lėktu
vas buvo sulaikytas, kai telefo
nu užsienio ministerija buvo; 
Įspėta apie lėktuve esančią bom 
bą. Lėktuvas buvo nuvežtas į 
šalį ir specialistų iškrėstas. Jo
kios bombos lėktuve nerasta. 
Tai buvo melagingas gąsdini
mas.

♦ Izraelio aviacija antradie
ni bombardavo Libano pakraš
tyje Įrengtus partizanų centrus. 
Visi Izraelio lėktuvai sugrįžo. 
Partizanams padaryti ddieli 
nuostoliai, padegti jų sandėliai. 
Partizanai nepritaria sutartom 
paliaubom. Vakar Izraelio arti
lerija apšaudė partizanų cent
rus Jordano t eritorijoje.

♦ Amerikos lėktuvai apšau
dė komunistų karo jėgas, puo
lančias Kambodijoje esančias 
pietų Vietnamo karo jėgas.-

Florida kels bylą dėl 
nervu dujų

DAYTONA BEACH, Fla. — 
Aukštas Floridos pareigūnas 
pranešė, kad Florida trauks 
teisman Armiją už gabenimą 
nuskandinti nuodingų nervų 
dujų 282 mylių atstu nuo Cape 
Kennedy. Du sunkios sargybos 
saugomi traukiniai su 418 plie
no ir betono dėžių su nervu du
jų raketomis jau išvažiavo iš 
Richmond, Ky. Stabdžiams su
gedus traukiniai laikinai su
stabdyti prie Macon, Ga. De
tektyvai saugo visą apylinkę.

Nori suspenduoti 
pilietines teises

MONTEVIDEO, Urugvajus. 
— Prezidentas Jorge Pancheko 
Areco kreipėsi į kongresą, pra
šydamas. suteikti jam diktatū
rinę galią kovai su teroristais, 
kurie pagrobė du Amerikos pa
reigūnus ir Brazilijos konsulą. 
Teroristai jau paskelbė, kad 
vieną iš pagrobtų amerikiečiii 
jie jau nužudė.

Prezidentas kreipėsi į kon
gresą po to, kai radijo stočiai 
telefonu buvo pranešta, kad 
vienas Amerikos pareigūnas 
jau nužudytas. Tą pareigūną 
(policijos patarėją Dan Mitrio- 
ne), esą, nužudę Tupamaros 
teroristai.

Jei kongresas sutiks prezi
dentui Areco suteikti nepapras
tą galią, tai laikinai bus su- 
.spenduotos gyventojų pilieti
nės teisės. O tai reiškia, jog 
valdžia tada galės pradėti rim
tą kovą su teroristais, kuriems 
vadovauja Tupamaros sąjūdis.-

Italų valdžioje nebus 
komunistu

ROMA, Italija.^— Premjeras 
Emilio Colombo pranešė, kad 
koalicinėje jo valdžioje nebus 
komunistų.

Valdžia yra pasiryžusi bend
radarbiauti su komunistais, 
esančiais savivaldybėse ar ki
tose žmonių rinktose Įstaigose, 
bet į ministerių kabinetą jis ko
munisto neįsileis. Premjerui 
Colombo pavyko sudaryti koa
liciją su demokratinėmis italų 
partijomis.

Verstinas abortas
ST. LOUIS. — čia vykstan

čiame Amerikos teisininkų dr- 
jos suvažiavime Georgetown 
universiteto Įstatymų, žmogaus 
teisių ir socialinių vertybių de
partamento direktorius prof. 
Dexter Handley pareiškė, kad 
priverstini abortai iš šalpos gy
venančioms moterims gali pa
tapti galimybe, jei bus nustaty
ta, kad žmogaus gyvenimas

įstatymo projektas keisti 
krašto konstituciją ilgus metus 
pragulėjo atstovų rūmų konsti
tucijos komiteto stalčiuose. 
Moterys šį klausimą kėlė spau
doje ir susirinkimuose, bet ko
miteto nariai nejudėjo. Prieš 
kelis metus net senatas nutarė 
keisti tą konstitucijos paragra
fą, kuriuo skundžiasi moterys, 
bet senato nutarimas negalėjo 
išjudinti atstovų rūmų komite
to narių. Kol komitetas neapta
rė projekto ir nepasiuntė atsto
vams jo svarstyti, tai klausi
mas iš vietos nejudėjo.

Pirmadienio pavakare visi 
nustebo, kai atstovų rūmų pir
mininkas John McCormack pa
sakė trumpą kalbą, kurioje pa
sisakė už moterų reikalaujamą 
konstitucijos pakaitą. Iki šio 
meto atstovas McCormack ne
rodė jokio entuziazmo gerai vei
kiančiai konstitucijai kaitalioti. 
Vėliau demokratų partijos 
daugumos vadas Carl Albert 
taip pat pasakė kalbą, kurioje 
ragino narius patenkinti mote
rų reikalavimus'' ir pakeisti 
konstituciją. Jis sakė, kad mo
terų spaudimas didelis.

Bet' labiausiai visus nustebi
no republikonų vado Gerald 
Ford ir republikonų partijos 
pirmininko Rogers Morton kal
bos, patariančios partijos na
riams pasisakyti už projektuo
jamą konstitucijos pakeitimą. 
Tuojau buvo klausimas balsuo
tas ir nutarta keisti konstituci
ją.

Atstovų rūmai- nutarė, bet 
klausimas tuo dar neišspręstas. 
Nutarimas turės eiti į senatą. 
Jeigu ir senatas sutiks su siū
lomomis konstitucijos pakaito
mis, tai tada priimta konstitu
cijos pakaita turės būti išsiun
tinėta visoms valstijoms. Jeigu 
trys ketvirtadaliai valstijų pri
tars keisti konstituciją, tai ta
da : krašto konstitucija bus pa
keista.

Senate buvo, keliamas balsas 
prieš toki skubij atstovų nuta
rimą. Sen. Celler tvirtina, kad 
ant greitųjų priimtas Įstatymo 
projektas negali būti geras. 
Jam atrodo, kad Amerikoje 
moterys šiandien jau' ir šiaip 
turi nepaprastai dideles teises. 
Kongrese ėsančios moterys la
bai patenkintos atstovų rūmų 
nutarimu, bet komiteto nariam 
atrodo, kad projektuojama pa
taisa nereikalinga. Moterys vis 
dėlto skiriasi nuo vyrų, negali
ma Įstatymais gamtos sulygin
ti. šis klausimas sukels dide
lius ginčus senate.

prasideda ne nuo užmezgimo, o 
o nuo gimimo. Tas klausimas 
tebepasiliekąs neišaiškintas. Jei 
fętus (gemalas) legaliai neturi 
savo gyvybės iki gimstant.tuo
met jis kaip asmuo neturi kon
stitucinių teisių, pareiškė prof. 
Handley; tuomet paskiros vals
tijos galėtų priversti savo iš 
šalpos gyvenančias moteris pa
siduoti abortui, kadangi jų vai
kai sudaro valstijai naštą.
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MŪSŲ ŽEMĖ DAROSI NEBEGYVENAMA
Tik 30 metę belieka žmonėms išgelbėti savo -aplinką

Per ateinančius 30 metų 
žmonija, jei ji dar nori toliau 
gyvuoti, turi apšvarinti vande
nį ir orą ir sukontroliuoti savo 
prieauglio daugėjimą. Aiškėja, 
kad žmogus ne dabar pradėjo 
žemės planetą paversti nebegy
venama, bet jau yra gerokai 
įpusėjęs ....

Upes, ežerus, jūras ir net 
i. okeanus žmogus nuo nepame- 
*namų laikų naudoja savo ne
švarumams nuleisti, bet tik 
šiomis dienomis, pats praregė
jo; kaip toli, beveik nebepatai
somai, yra vandenis pagadinęs. 
Neseniai savo, švęndriniu (pa
piruso) laivu Atlantą perplau
kęs garsusis norvegas tyrinė- 
tojas Thor .Heyerdahl nustatė, 
kad net pačiame Atlanto vidu- 
duryje okeano vanduo yra tiek 
biauriai užterštas, kad net bal
tiniams išsiskalbti nebetinka! 
Per šimtus mylių nuo kranto 
jis aptiko plaukiojant sutirštė
jusios-naftos didžiulius luitus, 
ar tai iš prakiurusių, nusken
dusių- aliejaus tankerių ir t. t. 
išsipyJusio, ar jūrų pakraščiuo
se.gręžiant“ juodojo aukso” šu
linius k prasiveržusio, vėjų į 
vandenynų, tolybes nunešto, su
plakto ir sukietėjusio aliejaus.

Naują susirūpinimą sukėlė 
tyrinėjimų radimai, kad tas ži
balas jūrose vis labiau priside
da prie, vėžio ligų plitimo, ir J. 
A. V-bių Senatas jau sudarė 
senatoriams Philip Hart (D.

■ Mich.) vadovaujamą komisiją 
prądėti tirti, kaip toli jūrų už- 
terišimas ir užnuddijimas yra 
jau pažengęs ir kas daryti.
žuvis vietomis darosi pavijinga, 

valgyti 
į" f: v
L Senato žiniomis, kiekvienais 

metais ..tanklaiviams prakiurus,
- šuliniams sprogus aliejaus kom

panijos išpila į okeanus viduti
niškai po porą, milijonų tonų

. aliejaus. Paskutinis didžiausias 
nafta okeano užteršimas įvyko 
prie Santa Barbara, Kaliforni-

joje, ir Louisianos pakraščiuo
se. Komisijai ypač rūpi ištirti, 
kiek ilgai gali okeanai išsilai
kyti, kol visa žuvis pasidarys 
nebegalima žmogui valgyti.

Dabar j au žinoma,- kad- kaž
kurios aliejaus (nevalytos naf
tos) sudėtinės dalys yra “kar- 
cekoniškos” (carcinogenic hy
drocarbone — vėžį sukepantie
ji angliavandeniai). Okeano
grafijos instituto mokslininkai, 
Woods Hole, Mass., ištyrė, kad 
tas karcinogeniškas naftos da
lytes “sugeria” į save, jūrinė 
gyvybė, pradedant nuo, ma
žiausių gyvūnėlių, baigiant žu
vimis, per kurias tie vėžio ge
malai pereina į žmogaus krau
ją. Blogiausia, kad' nafta ap
nuodyta žuvis ilgą laiką nebe- 
iąsivalo. Darant bandymus su 
kiautinėmis žuvimis • (kriauklė
mis, shellfish) nustatyta, kad 
jas apkrėtus naftos angliavan
deniais ir perkėlus į švarų svei
ką vandenį net po 6 mėnesių 
tie karcinogenai nebuvo išny
kę... Sutirštėjusios naftos ma
žyčiai gabalėliai rasti viduriuo
se mažų žuvelių, kuriomis min
ta didesnės, tas vėl dar dides
nės, ir taip apnuodijimo ciklas 
eina, kol pareina į žmones.
DDT iš palaimos- į prakeikimą

Aliejus (nafta) dar nėra vie
nintelė vandenų užteršimo ryk
štė. Kita nemažiau pavojinga 
yra DDT. Šis 1874 metais iš
rastasis chemikalas (DDT- 
Dichlor-Diphenyt - Trichlorme- 
thane) buvo sveikinamas kaip 
didžiausia dovana žmonijai ir 
to chemikalo dėka milijonai 
žmonių buvo išgelbėti nuoma
ro ir bado — išnaikinant ligas 
ir mirtį skleidžiančius-, vabz
džius (maliarijos uodus, chole
ros ir maro muselės;. tifuno utė
les ir t. t.) ir apsaugant pasė
lius ir derlius nuo juos naiki
nančių parazitų, šiandien pa
aiškėjo, kad ir DDT turi savo 
antrąją pusę — pragaištingąją

SPECIALŪS BUŠAI J NAUJIENŲ PIKNIKU
Sekmadienį, rugpiūčio 16 dieną, specialūs CTA busai veš či

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12tO0? vai. po: pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
ties ^Lietuvių Auditoriją ir paims ten piknikannorinčius nuva- 

• žinoti. Vėliau jis. važiuos Archęr Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave.> Sustos 
ties California ir 43rd SL, California ir 55 SL, California ir 63rd 
SL,_ California^ ir 71st SL, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Sustos tose 
pačiose..vietose,.

Iš::pikniko busai išvažiuos. 6:00 valandą vakaro.
Kelionė j Pikniką ir atgal (round trip)įkainuos $2.00.

Kaip nuvažiuoti i NAUJIENŲ pikniką

Rugp. 15 d.-NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Buėosode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road • sankryžą, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

IŠ- 18-os kolonijos, Bridgepor- 
<Oy Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau- 
sia,yra.paimti Archer Roadr ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai, reikia pasukti 
į dešinę, .pervažiuoti du tiltus,, 
einančius per Chicagos kanalą jr 
L vėplai nes-River i r .pas ūkti į kai-

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos ’ dalies, tai 
tiems geriausia naudotis- Wil
low Springs arba- Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church.Road..

IŠ Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-fą kelią, 
87-tą-kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti .Wenthworth Road, 
pervažiuoti • jau suminėtus- ka
nalus; pasiekti. German.. Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo

Kviečiame visus, čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Ko misija . Pik n ik.liV Ruošti«

I į
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Gamta yra didelė menininkė, tik reikia pastabaus fotografo su gera 
kamera. Vaizde matomi "medžiai" atsirado slapiame smėlyje, nu

sekus atoslūgio metu juros vandeniui.

Bananai neauga ant medžio, 
nes yra žolinis, lapuotas auga
las, iš kurio lapų susidaro stip
rus kamienas, ant kurio per 15 
mėnesių pasidaro bananų kekė. 
Kai bananai nuimami, “medis” 
nukertamas, nes daugiau vai
sių nebeduoda. Išauga net iki 
25 pėdų aukščio.

Bananas savaime yra-'- ska
nus? vaisius. JAV daugiausia 
bananų gauna iš Britų Hondū
ro ir bendrai iš Centralinės 
Amerikos. Chiquita ir kitų tro-

piškų kraštų bananai skaniau
si ir maištingiausi. Yra ir kitos 
rūšies bananų, kurių žalių ne
galima valgyti. Jie kieti ir ait
rūs. Juos reikia kepti arba vir
ti. Tokius bananus vartoja por- 
torikiečiai. Bananų JAV yra 
apskritus metus krautuvėse. 
Jie nereikalingi specialaus pa
ruošimo, nes jie natūraliai su
vynioti storame lukšte ir sani
tariški, juose nėra bakterijų nei 
nešvarumo. Kai. bananas, pilnai 
prinokęs ir turi rudus taške
lius, — lengvai suvirškinamas. 
Suvalgius tokį bananą, gauna
ma. daugiau energijos. Jie turi 
tik 75.% drėgmės, bet turi dau
giau .cukraus negu bet kuris ki-

Avižų yra 100 rūšių. Kai kur 
avižas žmonės laikė laukine 
žole. Apie avižas kalba Salia
monas. Medicinos tėvas Hipo- 
kritas, kuris gyveno 5-tame 
šimtmety prieš mūsų erą, rašė, 
kad “... iš avižų galima išvirti 
sriubos ir putros. Avižos — 
naudingas, atgaivinantis val- 
gis’.’ Avižų gausiai augina ško
tai. Avižos gerai auga liesioje 
žemėje ir labai prod aktingos. 
Škotai kepa avižinę duoną, ku
rios ir Amerikos kepyklose ga
lima gauti. Labai populiari avi
žinė košelė (oatmeal), avižiniai 
■sausainiai ir t. t. Kai kuriuose 
kraštuęse avižos naudojamos 
kaip arklių pašaras, nuo kurių 
arkliai tunka ir pasidaro stip
rūs. Žmonėms avižos taip pat 
yra naudingas maistas. Pav., 
avižinėje košelėje yra 67% 
karbohydratų, 16 nuoš. protei
nų, 7 nuoš. riebalų, 2 nuoš. mi
neralų, kita — švelnus vande
ningas skystis — avižų 

~nas”.
košelės turi 1,850 kalorijų. Var
tojant avižinį valgį, galima su
taupyti pinigo ir turėti daugiau 
naudos. Avižose yra apsčiai vi- 
tavino B.

Kulinarijoje iŠ avižinių miltų 
visokių patiekalų galima pa
ruošti. Kepant kalakutą gali
ma pagaminti skanų kamšalą 
vietoje duonos trupinių, galima 
iškepti pyragaičių su vaisiais.

Lietuvoje Šeimininkės iš avi
žų išvirdavo “kisielių” papras
tai pasninko metu arba Kūčio- 
se. Kisielius truputį rūgštūs, 
bet švelnus ir skanus su pienu. 
Amerikoje gaminamas sutrin
tų avižų “oatmeal”, iš kurių 
verdama pusryčiams- košelė.

Avižų, kaip jau buvo minėta, 
yra daug skirtingų rūšių — 
baltų, tamsių, rausvų, geltonų, 
juosvų; stambių, vidutinių ir 
smulkučių. Amerikos ūkininkai 
apsčiai augina baltųjų, stam
bių grūdų avižas, kurios nau
dojamos maisto gamyboje.

M. š.

“pie-
Vienas svaras avižinės

JAVITSO NUOMONĖ
WASHINGTONAS. — Sen.. 

Jacob Javits pareiškė, kad. 
Amerika ir Sovietų Sąjunga iš 
anksto susitarė su Izraeliu dėl 
mūšių paliaubų efektingumo. 
Vadinasi, susitarė, jog bus de- 
demos pastangos, kad sutiku
sios tartis valstybės neatnau
jins mūšių Vidurio Rytuose. Be 
to, Javits., manąs, jog buvo' su
sitarta, kad Amerika aprūpins 
Izraelį ginklais, jei kova su 
partizanais pasidarysianti rim
ta.

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
išaeua mėgėjus. į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie.draugę, su artistais pagy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinku 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 _ “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mu linksma^ 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 veiksmų satyri
nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

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

N A , U J I E M O S, .

1739 -So^ HALSTED STRE ET

CHICAGO; ILL. 60608,

HEART FUND 
helo vct:r HE? >
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SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEM0KRATJNĮ
DIENRAŠTĮ.°NAUJIENAS”

pusę, tai yra kad jo nuodai per 
tuos pačius grūdus ir vaisius, 
mėsą ir pieną ir žuvis grįžta, 
žmogui ir nusėdę kauluose su
kelia tas pačias blogybes, kaip, 
naftos hydrokarbonar ....

Daugumas JAV valstijų jau 
griabiasi priemonių DDT arba 
visaiškai uždrausti arba jo var
tojimą smarkiai apriboti, kol jo 
vietoje, bus išrasti kiti, geresni 
chemikalai, o tuo tarpu DDT 
kenksmingos pasekmės vis la
biau reiškiasi. Micihgano vals
tija bene pirmoji uždraudė DD 
T, kai buvo sunaikinta 2,000 ki
logramų Michigano ežere su
gautos lašišų žuvies, kuri buvo 
rastą tiek- apsikrėtusi DDT, 
kad buvo pavojinga žmonių 
maistui.- Kitos prie Michigano 
ežero prieinančios valstijos In
diana, Illinois ir Wisconsin te- 
besirengia DDT uždrausti, nes 
po automobilių pramonės žve
jyba toms valstijoms sudaro 
sekantį stambiausią pajamų 
šaltinį..

Pasirodo,- kad vien JAV-bėse 
DDT gamina, penki fabrikai, 
kurie vien praeitais metais pa
gamino 55,000 tonas DDT už 
20 milijonų dolerių ir iš to kie
kio net 40^,000 tonų buvo par
duota užsieniams. Tai buvo pi
giausia nuo visokiausių parazi
tų ir kenkėjų apsiginti priemo
nė, po 35. centus kilogramui (2 
svaru). Tad ir nestebėtina, kad 
DDT tiek plačiai vartoja, jog 
per kelioliką metų ne tik dirvo
žemis, bet ir vandenys jau ap
nuodyti . . .

Nepaisant jau eilė mėnesių 
keliamo klegesio dėl kovos su 
aplinkos teršimu ir visos ar
mijos. aukštomis algomis, pa
skirtų biurokratų vandens ir 
oro teršimo kontrolės inspekto
rių, direktorių bei komisionįe- 
pų, gerėjimo ženklų beveik nė 
nepastebėti, o blogėjimo ženk
lai grėsmingai didėja. Į tą 
grėsmę didelis dėmesys buvo 
atkreiptas praeitos liepos pas
kutinėmis dienomis, kai labai 
nuodingas “smogas” kelias die
nas laikė apgaubęs visą New 
Yorką su plačiausiomis apylin
kėmis ir kaip vėliau patirta tas 
smogas tomis dienomis buvo 
daugiau ar mažiau visą žemės

kamuolį apsupęs... . Tokio mies
te tomis dienomis 8000 žmonių 
dėl oro..nesveikumo buyo. nuga
benti į ligonines. Sydney, mies
tas, kuris .pats .kasdien palei
džia į vandenyną po. 20.0 milijo
nų galionų-^'savo asinizacijos 
.(nešvaraus) -vandens,, tas die
nas buvo visiškai nugrimzdęs 
savo pramonės fabrikų, gamo
se ir dūmuose.,

. Grįžtant į JAV-bes,. Vandens 
higienos biuro pranešimais, kai 
kurių miestų geriamajame van 
denyje rastą .pavojingi kiekiai 
arseniko, švino ir vario skiedi
nių-. Oro ir vandens - užteršimas 
jau nebėra paskirų- kraštų ar 
valstybių, o-jau darosi visų 
kontinentu; grėsmė, nes terša
lus vanduo išnešioja jūromis, o 
vėjas-oru. , -

Visi jau; žino, kad aukščiau
sias laikas gelbėtis,, bet kadan
gi tatai labai daug kaštuos* vi
si vengia ir atidėlioja, o tuo 
tarpu daromi dar tokie dalykai, 
kaip pavj'zdžiui, kad JAV-bių 
armija rengiasi dar šiomis die
nomis nugabenti į Atlanto van
denyną ir per 250 mylių atstu 
nuo Floridos pakraščių nuskan 
dinti apie 3,000 tonų nuodin
giausių nervų dujų, kurios tie
sa, yra gerai užtaisytos meta
linėse statinėse, bet jūros dug
ne ir metalas su laiku surūdija.

tas šviežias vaisius — apie 20 
nuošimčių.

Bananai turi apsčiai vitami
nų — A, B ir C. Kai dėl mine
ralų — bananai turi kalci j aus, 
vario, geležies, magnezijaus, 
fosforo ir sieros. Bananai pa
deda kraujo celėms augti. Ba
nanus patartina valgyti tiems, 
kurie turi inkstų negalavimus 
bei cukrine liga sergantiems 
kurie negali naudoti cukraus. 
Be to, gerai “ramina” skilvio 
žaizdas.

Ilgamečio BALF O pirmininko, prelato J. B.'Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli-puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti— $3.00.

Įdomi knyga- kiekvienam lietuviui^, ypač, tremtiniui. Geriau? 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius, į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime, adresatui* jei pasių- ' v ’ . . ■ ■ ■_ ■ ■ ■ __

site čekį arba..Money-. Orderį-tokiu adresu:

NAUJIENOJ
1739. So. Halsted Street, Chicago, Winpis 60608.
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Who is this lady?

a wholelot of trouble. . stronger tn tadfle son* 
Sure, you probablypicked, the problems tW fare

Ordo they?.

We should know that 
her proper name is “Liberty 
Enlightening die World.”' 
That she symbolizes the tri
umph of freedom over tyr
anny. That she is a declara-

If they're lout, stolen, or 
destroyed, w« replace 'emt

of our freedom. We need ac
tion, by each and every one 
of us.

And that’s where Ui S.
Savings Bonds come in. They 
help, preserve that thing 
called freedom..

Take stock in, America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Share*



vėliausias tai 100 asmenų

Andre Malraux

nebesinaudoja.

murmtelėjau.

gas.

1‘rof. Vaclovo Biržiškos

Nėra negerų žmonių, tik yra 
žmonių, kurie yra įsitikinę, kad 
perdaug sunku yra geru būti.-

Robert de Flers

Atleidžiu draugams, kurie 
apie mane blogai kalba, bet ne
atleidžiu tiems, kurie tatai pa
kartoja.

rikiečiai turės sveikatos ap
draudę nuo lopšio iki karsto.

Tam tikslui esu pasiūlyta

IŠ EILIUOTOS 
LIVONIJOS KRONIKOS
(XIII amžiaus)

Viename Australuos ūkyje įvyko retas, vienas iš milijono, įvykis. Avis atsivedė penketą ėriuky. 
Juos teko maitinti iš buteliuky.

J. TIJŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONĖS PO EUROPA

Yra dvi žmonių rūšys: tie, 
kurie į save rimtai žiūri ir tie, 
kurie rimtai žiūri į savo parei- programa numatoma psichiat

rijos srityje, dantų gydyme ir 
Francois Mauriac vaistų pirkime.

Žmogus paprastai nepataiso 
savo ydų, tik su laiku išmoksta 
jas nuslėpti.

Andre Birabeu

(Tęsinys) ’ 
VIA PAPAI'

Jau buvome bepradedą nuo- 
buodžiauti ir kaklai išsitempė
besižvalgant į visas puses. Ko
kiai grupei sutartinai riktelė
jus, tuojau visi į tą pusę ir su
kasi žiūrėti.

Staiga durų link pasigirsta 
šauksmas: “Vivat Pope, Vivat 
Santo Padre!” Sujunda minia 
lyg skruzdėlynas. Daugelis su
lipa ant suolų. Prasidėjo foto 
aparatų nuolatinis spragsėji
mas, blykčiojimas ir sveikini
mų šūkiai. Žiūriu ir aš kaklą 
ištempęs, bet nieko nematau, 
nes sulipusieji ant suolų viską' 
užstoja. Po valandėlės eisena 
jau visai arti. Pro surastą tar
pą pamačiau triumfališkai 
Kristaus vietininką nešamą 
auktšai iškeltoje gražioje kė
dėje. žinojau apie popiežių ne 
šioljimą, bet buvau įsitikinęs, 
kad nuo Jono XXIII šių diehų 
modernūs popieiai šia garbin
ga tradicija
Todėl netikėtai 'aiktelėjau ir 
nelabą žodelį..
Pasijaučiau labai nesmagiai. 
Negerai, kai įspūdžiai veikia 
neigiamai, tad nejučiomis ir 
nusidėjimą padarai. Taip ir 
šiuo atveju atsitiko. Išganingai 
minčiai švystelėjus, kad tai 
Įvyko be blogos valios — nusi
raminau ir toliau įdėmiai se
kiau nematytų iškilmių zvaiz-

Atsisėdo kėdėn “ (vadinamą 
sostą), kuri stovi Popiežiaus 
altoriaus viduryje tarp keturių 
spiralinių didžiulių kolonų. 
Jos suburtos genialaus rene
sanso laiku menininko Berni- 
nio. Aprimus triukšmo audrai, 
popiežius pasakė sveikinimus 
italams, prancūzams, lietu
viams, vokiečiams, ispanams 
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S e Kma d i e n į,
rugpiūčio 16 dieną

BUCO SODE

ir kitiems. J pasakytą sveiki
nimą lietuviams buvo gražiai 
sugiedota Ilgiausių metų... 
Tenka paminėti, kad savo kal
boje nieko nepriminė apie Lie
tuvą bei jos dabartinę padėtį. 
Kalbėjo bendrybėmis, kurios 
daugiausiai lietė tikėjimą.

Kai kas labai iškelia dideli 
laimėjimą, kad priėmė bend- 
ron audiencijan. čia nieko ypa
tingo, nes tokios audiencijos, 
sako , ruošiamos kas savaitę ir 
kas nori, gali eiti grupėmis ar 
pavieniais. Žinoma, jei būtu
mėm priimti atskiroje audien
cijoje, tai galėtumėm džiaug
tis ir sakyti, kad į mus atkrei
pė ypatingą dėmesį ir turime 
tam tikrą įvertinimą kaip tau
tinė grupė. Tikrumoje lietu
viai to yra verti, nes įrengda
mi koplyčią praturtino ir pa
gražino bazilikos požemį, įdė
dami didelę sumą pinigų. Mes 
džiuagiamės ir jaučiamės lai
mingi, kad ir menku mums 
siunčiamu nusišypsojimu, po 
kuriuo dažniausiai slepiasi sa
vanaudiškumas. Tai ilgų me
tų buvusios mūsų tėvų ir sene
liu baudžiavos išdava.

V

Pabaigus skirtus sveikinimus 
maldininkų grupėms, kurios 
buvo atskirai kiekviena pami
nėta ,buvo suteiktas ^visuotinis 
popiežiaus palaiminimas. Po 
to trukusi apie pusantros va
landos audiencija buvo baigta. 
Matėsi, kad popiežius pasikal
bėjo su lietuvių tautinės gru
pės atstovais: vysk. Brizgiu, 
vysk. Deksniu, prel. Mendeliu 
ir dr. A. žemaičiu. Tai ir vis
kas, ką -lietuviai patyrė iš labai 
irgarsintos audiencijos.

Neilgai trukus vėl popiežius 
buvo iškilmingai nešamas gra
žiai paruoštoj kėdėj. Minia iš 
naujo suūbavo, suklykavo. Tai 

savotiška pietiečių būdo- savy
bė. O pietiečių kaip tik dau
giausia ir buvo, žinoma, vie
nas kitas’šaukė ir iš mūsų gru
pės — valio šv. Tėve, ir pana
šiai. Aišku, pagarba reikalin
ga, bet ji turi būti saikinga, 
kultūringa.

Kol išėjome iš Bazilikos, už
truko daug laiko, nes durys 
kimšte užsikimšo nuo besiver
žiančios masės. Išėjus skubė
jome prie, buso, kuris, gerokai 
nuvargusius nuo šilimos ir Įs
pūdžių, parvežė į viešbuti. Ei
nant per aikštę italai pardavė
jai, gerai žinodami maldinin
kų nusiteikimą, užbėgdami už 
akių siūlė rožančius ir medali- 
kėlius. Angliškai kalbančio 
paklausiau, ar tas šventintas, 
kuri numačiau pirkti. Jis už 
širdies susiėmęs riktelėjo: 
“Santa Maria, aš kiekvieną 
dieną <nešu šventinti”. Sakau, 
jei jau taip, tai pirksiu keletą.
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Kariuomenė šauni, tvirta 
Jau traukė Lietuvon raita 
Laukais ir kai kur per upes, 
Įveikdama kliūtis žvarbias, 
Kol buvo peržengta riba. 
Ten plėšė, degino tada 
Siaubiai ne vienas jų būrys, 
Lyg koks audringas sūkurys 
Pradėjęs siautėti aplinkui. 
Po to patraukė Saulės linkui 
Lūžtvynų ir šilojų plotu. 
O varge — kad būtų žinota, 
Nebūtų niekad jota ten! 
Nes prie upelio jų tądien 
Tarytum laukte priešas laukė. 
Nedaug ton pusėn kas patrau

kė,

ryžomės važiuoti.
atėjo laikas vykti.

pasipuošę kaip į
iškeliavome. Bu-

Kas narsiai Rygoje kovojo. 
Magistras priekin tuoj išjoj 
Ir tarė: “Mūšis bus lauke, 
Į kovą stosim su garbe: 
Jei prasimušim pro pirmuosius, 
Tada nesunkiai duosis 
Į kraštą mums išjoti.” 
“Mes čia nenorim kovoti”, 
Tuoj jam atsakė karžygiai, 
“Tik jeigu kristų jnums žirgai, 
Tada kovotumėm pėsti!” 
Magistras tarė; “Tai, matyt, 
Jūs norit su žirgais ir žūti!” -- 
Jis matė, kaip turės ir būti.

Pagonys buvo jau arti, 
Krikščionys kitądien anksti 
Tikėjosi iš ten išjoti, 
Tačiau kovon turėjo stoti 
Ir kautis iš visų jėgų. 
Lūžtvyne silpo ginklai jų, 
Lyg moters liko parblokšti. 
Ak, skausmą pajunti širdy, 
Kai karžygis bejėgis krinta. 
Kiti taip buvo išbauginti, 
Jog tik pabėgt ieškojo kelio, 
žiauriausiai pliekė juos žiem

galiai, .

Be skirtumo visus — 
"Turtingus ir vargšus. - 
Tik broliai dar su magistru 
Dar kovės iš visų jėgų, 
žirgai kai buvo nukauti, 
Kovon turėjo stot pėsti, 
Kai ką nokovė dar tenai, 
Kol pralošė galutinai;
Jų keturiasdešimt aštuonis 
Dar vaikė priešas be malonės, 
Kol pribaigė brūkliais ir juos 
Lietuviai po sunkios kovos. —

Visuctinis sveikatos
♦

draudimas po 3 - 5 metų
LSCG Sveikatos reikalų di-*daugiau negu pusė tuzino pla- 

rektoi ius monsinjoras Harold nų, 
Murray informuoja “The New piliečių komisijos, kuri prieš 
World’’, kad po trijų, vėliau- metus laiko 
šiai po penkių metų visi ame-

Taip Volkevinas pats kartu 
Su brolių žuvo ten pulku; 
Net devyniolika jis metų 
Išbuvo magistru, kaip reta. ‘

(Vertė A. Tyruolis) 
Lietuvių Dienos Nr. 4, 1970

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir. skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

buvusi sudaryta 
darbo unijų lyderių- 'Walter 
Reutherio.

Vienas kitas planas bus pri
imtas, vis tiek milijonai ame
rikiečių turėsią geresnę svei
katos apdraudą . negu dabar, 
turi.

Viena naujųjų planų geroji 
pusė ta, kad šalia pirmosios 
pagalbos tiekimo, dar bus tei
kiama preventyvinė medicina, 
sveikatos patikrinimas ir dak
taro pagalba ligai dar neįsiga- 
lėjus. Daugelis žmonių nepa
jėgdami, vengia savo sveikatą 
tikrinti, nors daugelio ligų bū
tų galima išvengti, jei laiku 
būtų susektos.

Visuotinio sveikatos draudi
mo planui lėšos būtų sudaro
mos — 40% iš federalinių mo
kesčių pajinių; 35% iš darb
davių pusės ir 25% iš darbinin
kų pajamų. Minėtos 100 asme
nų komisijos planu, daktaro ir 
ligoninės patarnavimas kiek
vienos ligos atveju bus teikia
mas iki 120 dienų, be to plati

Chicago 8, Illinois
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BUS įdomi programa, gera muzika ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ

Baliukas iš džiaugsmo net pa
šoko. Aišku, turėjome gardaus 
juoko, kuris mums po rimto 
buvimo bazilikoje labai pra
vertė.
Z

Parvykę pasistiprinome ir 
kiek pailsėję pradėjome ruoš
tis į numatytą priėmimą — ba
lių, kuris įvyko liepos 8 dieną, 
7:30 vai. Jeruzalės* šv. Karsto 
Riterių Rūmų sode. Ruošė jį 
Šventinimo Iškilmių Komite
tas. Jau pats vietos pavadini
mas nepaprastai reklamavo jo 
orumą. Todėl su dideliu susi
domėjimu 
Bematant 
•Neprasčiau 
audienciją,
sas gatvėmis pasisukinėjęs šen 
ir ten, galų gale sustojo prie 
riterių laikais statytų rūmų. 
Prie durų garbės sargv'ba. ži
noma, ne riterių, bet policijos, 
kuri gražiau pasipuošušiems ir 
pagarbą atiduodavo.

Įėję per “Columbus” viešbu
tį į sodą užuot sodui įprasto 
vaizdo, radome didžiulę mūrų 
— inamų apsuptą aikštę. Vis
kas po atviru dangumi, turint 
galvoje Italijoje gražų orą, ge
riau nei bet kokioje salėje. 
Svečių buvo daug ir didesnei 
daliai teko per oficialią ir me
ninę programos dalį pastovėti. 
Žinoma, buvome nepatenkinti 
komiteto neapdairumu, kad 
mums, tokiems “kilniems” ame 
rikonams, ir atsisėsti nėra kur. 
Tai koks čia priėmimas ir pa
garba svečiams?

Pasirodo, kad šiuo atžvilgiu 
Romoje mums visai nesiseka. 
Valgių stalai sustatyti pasie
niais, kurie apkrauti visokio
mis gėrybėmis. Jų kokybė 
paaiškės vėliau, o dabar dro
vumas neleidžia net žvilgterė
ti.
, Oficialią programą pradeda 
prelatas V. Mincevičius. Pa
sveikinęs susirinkusius ir trum 
pai apibūdinęs susirinkimo tik 
slą ir svarbą, jis pakvietė kal
bėti Lietuvos atstovą, minis
trą St. Lozoraitį. Jis diploma
tiškai ir gražiai apie viską pa
kalbėjo. Jo kalbą kaip kas nori, 
taip ir tesupranta. Po kalbų 
Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokėjij grupė atliko programą. 
Ji gražiai pašoko keletą šokių.

(Bus daugiau)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

INSURE!’

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

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

{steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Žiugžda kopia į aukštumas
Juozas Žiugžda, Lietuvos komunistų partijos “isto

rinio” instituto organizatorius, išmokęs okupuotos Lie
tuvos jaunimą klastoti praeiti, kiekvieną metą kopia vis į 
didesnes savo karjeros aukštumas. Pradėjęs karjerą ko
misaro Antano Venclovos pavaduotoju, jis tapo svar
biausiu sprendėju okupuoto krašto aukštose mokyklose. 
Ne patyręs marksistas ar lėninistas paskirtas svarbiau
sių komunistų partijos veikalų redaktorium, bet iki pa
čios rusų okupacijos Marksą, Leniną ir Kamenevą drį
sęs kritikuoti Juozas Žiugžda. Jaunatvėje studijavęs li
tuanistiką ir lietuvių literatūros istoriją, jis gavo isto
rijos daktaro laipsnį, visai neparašydamas jokios diser
tacijos. Lietuvos komunistų partijai Žiugždos patarna
vimai buvo toki dideli, kad senas Vilniaus Universitetas 
buvo priverstas duoti jam istorijos mokslų laipsnį.

Bet Žiugžda nesitenkina pasiektomis karjeros auk
štumomis ir paruoštais Lietuvos praeities klastojimais. 
Dabar jis jau bando įtikinti visus krašto gyventojus, kad 
lietuvių tauta ištisus šimtmečius geriausiai klestėjo, kai 
draugiškai sugyveno su rusų tauta ir rusų valdoma val
stybe: kad tiktai įstojusi į Sovietų Sąjungą Lietuva rado 
tikrąją nepriklausomybę, kurioje per paskutinius 30 
metų klesti lietuviškoji kultūra ir gerėja lietuvių mater
ialinis gyvenimas. “Literatūroje ir mene” Žiugžda at
spausdino specialią “istorinę” studiją, kurią pavadino 
“Kopiant į aukštumas”.

Kad rusų okupuotos Lietuvos “kultūrinis lygis” at
rodytų aukštesnis, Žiugžda savo darbe stengiasi sunie
kinti nepriklausomos Lietuvos mokyklas ir mokytojų at
liktą darbą. Jis įrodinėja,' kad Kauno Universitetas bu
vęs reakcinis ir kad jame buvęs labai jau mažas studem 
tų skaičius. Aukštai įkopęs Žiugžda savo darbe nepasakė 
kad -jis pats, mokytojaudamas Marijampolės ir įvairio
se Kauno mokyklose, taip sutvarkė savo darbą, kad kiek
vieną savaitę galėtų vykti į Kauną, klausyti lituanistinių 
profesorių, baigti lituanistikos kursą ir gauti Kauno 
Universiteto diplomą. Žemindamas Lietuvos mokyklas, 
Žiugžda nepasakė, kad jis, mokytojaudamas gimnazi
jose, turėjo progos palaikyti draugiškus santykius su 
mokiniais, skaityti jiems paskaitas ir aiškinti, koks klai
dingas yra marksizmas ir kaip komunistai sutrempė visas 
rusų tautos viltis siekti geresnio ir teisėtesnio gyvenimo. 
Lietuvoje jis šliejosi veik prie visų politinių partijų, bet 
prilipo tik prie kompartijos pirmos rusų okupacijos metu
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kiekvieną sekinodienį tele
vizijoje yra rimta, atviro žodžio 
programa, pavadinta Face the 
Nation. Joje dalyvauja žinomi 
skirtingų pažiūrų asmenys ir 
nagrinėja įvairius opius bėga
mojo laiko reikalus bei klausi
mus. Jų pareikštos mintys yra 
dažnai pakartojamos dienos 
žiniose ir — panaudojamos ko
mentatorių.

Su nemažesniu dėmesiu rei
kia priimti ir vertinti teisinin
ko Petro Stravinsko straips
nius, tilpusius paskutiniu me
tu Naujienose. Be kitų gyvy
binių pavergtoj Lietuvos ir iš
eivijos reikalų, autorius pasi
sako prieš nevykusį B. Bieliu- 
ko, dr. B. Nemicko ir V. Vaite

se pareigose, jaučiasi nepamai 
nomais ir neliečiamais.

Dažnai atsitinka, kad gyve-

ir su okupanto pagalba visą 30 metų sėkmingai kopia į 
aukštumas.

Jau minėtame okupanto savaitraštyje Žiugžda šitaip 
rašo:

“Lietuvių tauta, visa Tarybų Lietuvos liaudis, 
su dideliu iškilmingumu ir kūrybiniu pakilimu pažy
mėdama Tarybų valdžios atkūrimo ir į broliškąją 
Tarybų Sąjungos tautų šeimą įsijungimo 30 metų su
kaktį, ir vėl su visa didybe išryškino tuos istorinius 
faktus, kurie užtikrino lietuvių tautai laisvę ir ne
priklausomybę, galingą Lietuvos liaudies ūkio ir kul
tūros išvystymą ir kilimą. Visa trisdešimties metų 
eiga neabejojamai patvirtino teisingumą Liaudies 
seimo 1940 m. liepos 21 d. nutarimo, kad “tiktai Ta
rybų valdžia laiduos mums politinį, ūkinį ir kultūri
nį klestėjimą”. (“Literatūra ir menas”, 1970 m. rugp.
1 d. 2 psL)
Tokį aiškų, visiems matomą melą gali skelbti tiktai 

komunistams ir rusams siela ir kūnu parsidavęs Juozas 
Žiugžda. Visi žinome, kad Liudas Gira batlaižiavo kiek
vienam įtakingesniam politikui, bet vargu jis būtų drį
sęs taip toli nueiti, kaip nuėjo Juozas Žiugžda. Panašius 
melus ir šmeižtus šiandien skelbia poetas Juozas Mikuc
kis, bet niekas netikėjo, kad Žiugžda būtų nusileidęs iki 
Mikuckio lygio.

Prieš 30 metų sovietų karo jėgos okupavo Lietuvą ir 
panaikino krašto nepriklausomybę, o Žiugžda tvirtina, 
kad okupantas užtikrino lietuvių tautai laisvę ir nepri
klausomybę. Geriausieji Lietuvos sūnūs, ilgus dešimtme
čius kovojo prieš rusus, kad galėtų atsikratyti caro pri
mestos santvarkos ir rusų žandarų; tų kovotojų tarpe 
buvo ir jaunas Plynių kaimo ūkininkaitis, vėliau Veiverių 
mokytojų seminarijos mokinys žiugždukas; visos tautos 
pastangomis buvo atgauta kraštui laisvė ir nepriklauso
mybė, kurią įsiveržusieji rusai atėmė, o krašto gyvento
jus išprievartavo. Kiekvienas vyresnio amžiaus lietuvis 
prisimena, kaip rusai plėšė nepriklausomos Lietuvos.ban- 
kus, vežė visas santaupas ir atsargas; kaip, ištuštino 
krautuves, ūkininkų klėtis ir ubagais pavertė pačius 
ūkininkus, o Žiugžda pasakoja apie ūkinį suklestėjimą.

Juozas Žiugžda sovietų imperijos tarnyboje įkopė į 
aukštumas, bet lietuvių tautos rusų vergais jis nepajėgs 
padaryti. Lietuviai mokslininkai iškels viešumon Žiugž
dos daromą klastą, o lietuvių tauta kovos už savo laisvę 
ir nepriklausomybę.

nimą ir politiką pajėgia pa
kreipti viena ar kita linkme vi
sai mažai viešumoje žinomi as
menys, veikią užkulisiuose. 
Jie diriguoja viešumoje esan
tiems veikėjams, o per juos 
kartais net priešingai nusitei
kusiai daugumai. Mano nuo
mone, P. Stravinsko straips
niuose minimos trijulės perša
mos reformos nėra išplaukus 
sios iš jų atstovaujamų grupių, 
bet iš pašalinių jėgų ir asmenų. 
Daug dalykų gali paaiškėti, 
jei stengsimės rasti rūkorius ir 
tas pypkes, kurių dūmai seno
kai nuodija lietuvišką aplinką. 
Taigi, kaip toje TV programo- 

tikrovei

kūno pradėtų politinį vaidini
mą ar žaidimų, kuriais jie 
bando naujomis reformomis 
nuvertinti Vyriausių Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetų. Refor
matoriai yra VLIKo nariai, at
stovauju neveiksmingas ar jau 
visai neegzistuojančias Krikš
čionių Darbininkų, Tautinio 
Sąjūdžio ir Rezistencinės San
tarvės grupės. Grupių vado
vybės turėtų stropiai domėtis 
savo atstovų veikla ir, reikalui 
esant, kaip ir šiuo atveju, juos 
sudrausti arba net atšauktti. 
Bėda yra ta, kad grupių atsto-

je, bandykime žiūrėti 
į akis.

veiklos 
dėl pa-

Praeityje VLIKo 
trukdymai ir neigimai 
vergtos tautos atstovavimo ėjo 
iš politinių sluoksnių ir asme
nų, kurie Nepriklausomos Lie- 
tavos metu savo-partijos siau
rą sekretoriatą laikė tautos at
stovybe, o savo partiją — tau
ta. Visokių reformų, susijun
gimų, apsijungimų yra kilę iš 
to paties buvusio generalinio 
sekretoriato bloknotų ir iš as
menų, kurie mito rankiodami 
trupinius nuo valdiškų stalų 
ne už darbą valstybei ar tautai, 
bet tam partijos sekretoriatui 
ir gyveno iš jo inalonės. Kokia 
nauda yra iš jų įvykdytų susi
jungimų ir apsijungimų, turi
me gyvą pavyzdį iš jaunimo 
organizacijų “šviesos” ir “San 
taros”. Po susijungimo ten 
buvę jaunuoliai daugumoje ta 
po generalinio sekretoriaus 
augintiniais ir jo užmačių, vyk
dytojais. Tas -pats P. Stravins
kas ilgai vargo rašydamas 
straipsnius laikraščiams tikslu 
įrodyti klastą, kad kai kurios 
žalingos Jaunimo kongreso re
zoliucijos liečiančios veiksnius, 
visiškai nebuvo jaunimo su
kurtos, bet pakištos jaunuo
liams iš to pat sekretoriato 
stalčių.

Lietuviškąją tyliąją daugu
mą, kuriai Amerikoje vado
vauja Amerikos Lietuvių Ta
ryba, VLIKas visame pasauly
je, veikia aplinka. Tą aplinką 
būtinai reikia gerai pažinti, kad 
būtų galima apsisaugoti nuo 
primetamų įtaigoj imu ir ne
tikrų pranašų, kurių teigimai 
yra naudingi kažkam, bet tik 
ne išeivijai ir pavergtai Lietu
vai. Jau visas dešimtmetis 
Amerikoje ir vakarų pasauly
je vyksta plataus masto politi
nės žaidynės. Jas nereikia mai 
šyti su politika, kuri komuniz 
mo atžvilgiu nėra pasikeitusi. 
Šioje maišatyje dargi su tikrų
jų komunizmo siekių pastan
gomis eilinis gyventojas jau su 
pykčiu plausią: — Kas čia da
bar darosi? Tas pat klausimas 
kyla skaitant P. Stravinsko

Ką reiškia Rytų 
Europai sovietų 
vokiečių sutartis

Chicago Daily News užsienių 
tarnybos bendradarbis Donald 
R. Shanor savo straipsnyje, už
vardintame “Sienos garantuo
tos. Vokiečiams patinka paktas 
su rusais”, be kt. rašo:

Visi ženklai rodo, kad vyriau
sybė kaip ir daugumas gyvento
jų užgiria Vokietijos užsienių 
reikalų minis terio "Walter 
Scheel atliktus Maskvoje naujos 
Sovietų — Vokiečių sutarties 
darbus.

Sutartis išsižada ginklo pa
vartojimo santykiuose tarp dvie
jų II Pasaulinio karo priešų, bet 
pats svarbiausias tos sutarties 
įnašas yra dabartinių sienų 
Europoje garantavimas.

Po 11 dienų sunkių derybų su 
Sovietų užsienių reikalų minis- 
teriu Andrėj Gromyko, Scheel 
pareiškė, kad ta sutartis “ga
rantuoja mūsų tautinius intere-, 
sus. šia sutartimi. taika jEuro- 
poje bus sustiprinta”.

Tačiau buvęs kancleris Kurt 
George Kissinger, krikščionių 
demokratų opozicijos vadas, sa
ko, kad sutarties Vakarų Vokie
tija neturėtų pasirašyti, kpl bus 
užtikrintas j)atenkinamas Ber
lyno išsprendimas”.

Berlyno ir Vokietijos suvie
nijimo .viltis yra raktas į tos su
tarties priėmimą iš Vakarų Vo
kietijos pusės.

Kas dėl to suvienijimo gali
mybių, Scheel pasakė iš Mąsk- 
vos grįžęs:

“Jei mes šia sutartimi pareis? 
kiame, kad. Europps sienos yra 
nepažeidžiamos, tatai dar nesa
ko, kad taikingais viepi su . ki
tais susitarimais sienos negalė
tų būti pakeičiamos, tuomi pa
čiu pasakoma, jog Europos ben
dravimas įr vienybė, yra galimi”.

Ši yra ketvirtoji moderniais 

straipsnius apie .Vliko reforma
torius ir jų siūlomas reformas.

Visa .bėda, kad įvairūs refor 
matoriąį ir kai s kurie jaunuo
liai su “Vienybe” ir “Akira
čiais’’ priekyje yra iki apsvai
gimo pasidavę mažosios; detali-, 
nės politikos . apmokamų dar
buotojų įtakai, išdidžiai kelda
mi galvas ir vaizduodami, jog 
jie atstovauja valstybinę, polity 
ką, o tikrumoje būdami tik 
mažojo bandymo aukos, kaip 
tos Gvinėjos kiaulytės...

VLIKas yra sukurtas bend
ram tikslui ipfdarbui. Jj sukū
rė pavergta tauta kovai su oku
pantu. Detalinės ^politikos dar 
buotojai pagaliau patys turėtų 
susiprąątį, įę nepęrsistęngtį. 

laikais tarp Vokietijos ir Sovie
tų sudarytoji sutartis. Pirmoji 
buyo tarp kaizerio ir Lenino 
1918 metais Lietuvos brastoje 
pasirašytoji taikos sutartis, pa
liekant bolševikams laisvas ran
kas tvarkytis sovietiškai Rusi
joje; antroji buvo keturiais me
tais vėliau tarp Weimaro Vokie- 
tijos ir Sovietų Rusijos pasira
šytoji Rappallo sutartis, įgalinu
si abi šias šalis atsižadėti ben
dradarbiavimo su Europa ir di
dinti savo armijas bei apsigin
klavimą; trečioji sutartis įvyko 
tarp Hitlerio ir Stalino 1939 me
tais, kuria buvo pasidalinta Len
kija (ir Sovietams išduotos Pa
baltijo valstybės).

Ši ketvirtoji sutartis yra pir
moji, dėl kurios iš anksto buvo 
garantuotas pilnas Vakarų val
stybių pritarimas.

Pripažindama egzistuojančias 
sienas —kažkas, ko jokia an- 
kstybesnė Vakarų Vokietijos vy
riausybė nedrįso daryti ir nesi- 
jautė pakankamai politiniai sti
pri padaryti, Bonnos vyriausy
bė dabar prileido, jog nėra vil
ties atgauti per II Pasaulinį ka
rą prarastas provincijas be nau
jo karo.

Tas nusileidimas, aišku, su
stiprina Sovietų pretenzijas į 
Rytų Europą...

Bet gi nuo 1945 metų Vaka
ruose mažai kas beabęjojo, kad 
tos pretenzijos, paremtos Rau
donosios artijos kareiviais, yra 
realios.

Mainais . tai Brandtas atveria 
duris geresniems santykiam? su . 
rusais, kas iš vokiečių pusės reiš
kia geresųęs biznio galimy
bes...
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SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

įvyks sekmadienį,
rugpiūčio 16 dieną 
BUČO SODE 
Willow Springs, 111.

Viši kviečiami dalyvauti

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS 
64.

TURMALI N AI
Turmalinas yra skaidrus ir daugelio 

spalvų akmuo. Pažinti ji gamtoje lengva, 
nes jo kristalai savotiški ir tik jam charak
teringos formos, bet nustatyti jo brangu
mą dėl tokio didelio spalvų įvairumo yra 
sunku. Juo labiau, kad tomis spalvomis 
jis taip panašus į kaikurius kitus akmenis, 
kad netgi kartais vadinamas jų vardais. 
Ir vis dėlto turmalinas, nežiūrint jo pui
kumo ir panašumo į tokius akmenis kaip 
emeraldai , akmenų gradacijoje yra tarp 
pusiah brangiųjų akmenų. Tai savotiška 
diskriminacija, dėl ko kaltas jo gausumas 
gamtoje.

Chemiškai tunnolinai yra boro silika
tai su vienu ar sudėtyj kilu metalu ar šar
mu sudėtyje, lemiančiais jo spalvas. Jie 
yra kietoki akmens, Molis skalėje tarp 7 
— 7<5, todėl tinkami visiems papuošalams. 
Akmens lyginamasis svoris — 3.1, dides
nis uženieraldų ir mažesnis už rubinų, sa
fyru ir kilų korundo akmenų. Akmens re- 
frakcija — 1.620 — 1.611. Geriausiai ak
muo atrodo deimantiniame šlife, emeral- 
diniu šlifu šlifuojamas tik tada, kai juo 
siekiama imituoti eineraldą. Apvalusis 
šlifas žlugdo visą akmens puikumą ir su
tinkamas tik prastesnės kokybės ir pusiau 
skaidriuose akmenyse.

Spalvų Įvairumu turmalinai palygini
mo tarp brangiųjų akmenų nėra. Kokių tik 
spalvų ir jų niuansų yra vaivorykštėje, to
kias galima rasti ir turmalinuose, o kai 
kuriuose po dvi ir tris viename akmenyje. 
Brangenybių prekyboje atskirų spalvų tur
malinai turi savo vardus, kartais giminin
gus turimai spalvai, kartais spalvai ir 
kraštui, iš kurio akmuo kilęs. Labiausiai 
vertinami žalieji turmalinai, sutinkami 
Brazilijos emeraldų vardu, ir ružavieji, 
vadinami rubelitais. Mėlynieji turmalinai 
kartais vadinami Brazilijos .safyrais, kar
tais indokalitais, rudieji — dravitais, juo
dieji — skrolais, violetiniai — siberitais, 
gelsvai žalieji — Brazilijos perioditais, 
medaus geltonumo — chrizolitais ir Ceylo- 
no peridotais, bespalviai — achroiitais ir 
11., ir 11. Kai kurių spalvų pusidu skaidrūs 
akmens, ypač gelsvai rusvi, apvaliai nu
šlifuoti daro keistą katės akies įspūdį su 
aiškia pailga lėlyte akmens viduryje, pri
menančia tokių pat ypatybių turintį chri
zoberilą ir kvarcą. Šito šlifo turmalinai 
taip pat vadinami “katės akimi ”, tik jie 
žymiai pigesnį už to paties vardo chrizobe
rilus ir brangesm už kvarcus.

Gamtoje turmalinai randami savotiš
kais kristalais, dažniausiai pailgais, laz
delės formos, tartum išpešiotais iš kitų 
tokių kristalų. Kristalai yra prizmatiniai, 
bet jie taip susiklostę išilginiais klodais, 
tarytum būtų supresuoti iš daugybės į vie
ną išilginį kūną susiliejusių tokių pačių 
lazdelių. Kartais tos lazdelės gana ilgos. 

kartais, ypač kristalų fragmentuose, trum
putės bet kristalo išvaizdą tajpati. Žiūrint 
išilgai kristalą, turmalinas visada tamses
nis, negu žiūrint skersai, kas ypač gera 
savybė šlifuotojui, leidžiant netgi blyškų 
akmenį paversti žymiai aiškesniu ir pui
kesniu. šildomas turmalinas elektrizuoja- 
si viename galę, įgydamas teigiamos, ki
tame neigiamos elektros ir stipraus elektri
nio .magnetizmo, pritraukiančio ar atstu
miančio mažyčius daiktus. Kartais šio 
magnetizmo akmuo Įgyja nuo saulės šili
mos vitrinoje ir apsitraukia dulkėmis la
biau, negu kiti .kartu išdėstyti akmens. 
Nei emeraldai, nei korundas šios ypatybės 
neturi, todėl didesnį turmaliną atskiru 
nuo šių akmenų nesunku, nors ir kaip, 
klaidinančiai veiktų jo spalva.

Toje pačioje kristalo lazdelėje turma
linas gali būti ne vienos spalvos. Dažniau
siai jis niuansuoja į stipresnius ar silpnes
nius atspalvius, bet kartais tiesiai pereina 
iš vienos spalvos į kitą, dėl ko šlifuojami 
akmens patiria didelių’ svorio nuostolių. 
Brazilijoje ir Kalifornijoje'randama pui
kių akmenų, kurių viename gale yra vie
na spalva, kitame kita, o per vidurį, tar
tum dar didesniam kontrastui, pieno baltu
mo rėžis, sudarydamas balto cemento įs
pūdį tarp abiejų turmaliiio spalvų. Pasi
taiko kristalų, kur ši balta ar kitokia pa
šalinė spalva įsimetusi į vidurį, tarytum 
medžio šerdis. Toks kristalas skersiniame 
piūvyje primena perpiautą vandens melo- 
ną ar medžio kelmą su aptręšusiu viduriu.

Toki turmalinai dažniaųsiąi męnkayer- < 
čiai, nes jo pagrindinė medžiaga — bot- si
likatas dažniausiai būna paliestas įsime
tusių nereikalingų priemaišų, anot John 
Ruskin,’’ ... ir titnago, ir molio, ir mag
nio”, susikristalizavusių kartu su visu ak
meniu ir davusių kristalui visai kitą iš
vaizdą. . .

Turmalino vardas kilęs iš sinhąlų kal
bos žodžio turmali, kuriuo Geylono saloje 
buvo vadinami kiti panašūs akmens, grei
čiausia zirkonai. šis vardas Europoje pir
mą kartą panaudotas bene 1703 m., kai 
Amsterdame buvo iškrauta pirmoji didės? 
nė Geylono turmalinų siunta. Nėra abejo
nių, kad turmalinas yra vienas seniausių 
brangiųjų akmenų, tuo labiau, kad jo ra
dinių yra iš pirmojo ir net antrojo tūks
tantmečio pr. Kr., bet kokiais vardais jis 
tada buvo vadinamas, žinių nėra. Mano
ma, kad dėl spalvų giminingumo turmali
nai buvo maišomi su kitais brangiaisiais 
akmenimis ir vadinami tų akmenų var
dais, tuo labiau, kad ir kiti brangieji ak
mens nėra išvengę panašių klaidų.

Turmalinai randami plačiai visame pa
saulyje, vienur daugiau, kitur .mažiau, ir 
visur su kitais ^brangiais mineralais — ko- 
rundu, zirkonąis, granatais, kvarcu ir tt 
Didžiausias turmalinų tiekėjas yra Brazi
lija, toliau seka Madagaskaras, Koųgas, 
Ceylonas, Burma, Indija, Pietų Afrika. Iš 
Europos kraštų turtingiausia tunnalinais 
yra Italija, kur jų randama Piemonte ir 
Elbos saloje. JAV priklauso prie didžiau-

Au turmalinų tiekėjų. Jų yrą daugelyje 
krašto vietų, bet daugiausia Kalifornijoje 
-ir Mainę. Kai kuriose Kalifornijos vietose 
turmalinai randami žemės paviršiuje, ypač 
Riverside ir San Diego apskrityse.

ZIRKONAS
Zirkono vardu, fšįs puikus akmuo Va

karuose gana naujas .ir mažai populiarus, 
bet kaip jacintas ir hiacintas jis labai se
nas rytiečių akmuo, senose civilizacijose 
žinomas priešbibliniais laikais, o nuo pir- 
jinojo tūkstančio prieš.Kr. jau sutinkamas 
Įvisaų^e žinąmaiųę tų laikų pasaulyje. Jis 
idėyimas žieduose, karoliuose, apyrankėse 
įr auskaruose. .. ' -
! (Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

į T E R R A
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 W. 63rd St, Chicago, HL 
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
*N-Ą:U įliĘ-N’ĄLS*
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

• IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso Hlofu PRospect 8-3229'

Rezid. telefu WAIbrook SS076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta, 
ligonius priima tik susitarus.

NAUJAS

DR. iG G. BALUKAS 
AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BlEŽiS
r«l«U PKospoct 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
» ūktai antradieniais ir penktadieniais. 

Lreėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

Stratford, Ontario Shakespeare Festivalis savo 18 
sezone stato Arrabalį, Mrožeką, Weskerj

Stratford, Ontario Shakespe
are teatro festivalis jau vienos 
kartos senumo. Iš Shakespeare 
37 veikalų tik keturi nevaidinti. 
Taip pat pastatyti Sofoklis, Ro
siančias, Gogolis, čehovas, Ibse
nas, Strindbergas ir kiti pasau
linio garso dramaturgai. Bet 
tai praeities reikalas ir savotiš
kai festivalis apsinešė senienų 
dulkėmis. Net ir šiame sezone 
tos senienos itin ryškios festi
valio pagrindiniame teatre, kur, 
pavyzdžiui, Ibseno Hedda Gab
ler vaidina Irene Worth, žvaigž
dė jau iš pirmojo Stratfordo sė

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šešiad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
Z/uy. w. oist STREET

Tel.: GR 6-2400
/aL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, t—y, anirad., penkt. 10—4, ii 

šeštad. 10r-2 vaL

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir ,t t

Vai.: 9—4 ir 8—8. Seštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, Iii. 60629
Telefu PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tol.: FRontior 6-1882

PERKRAUSTYMAI

*

Rez. GI 8-0873

OR. W. M. EISIM ■ EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132- So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti ML 3-OOOL

DR. A. JENKINS
Z GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

3844-WEST 63rd STREET.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta

■ Ofiso tel.; Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773/ rež.; PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S 

' Priima tik-sti si tarus;- ■ •
Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8, 

antrad. 2—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET* 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 y.-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
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI ■
2618 W. 71st Št. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis; Pritaiko akinius ir 

“contact lenses” \ ; 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA.
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 
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. 
” Tel. 925-8296 ’
Valandos: 2—8 vai vak. Penktadieni 

10__12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

< uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

po pietų,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkL 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Leidimai-----Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

R. i E R Ė N A S 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

IBADINSKA'
ORO VĖSINTUVĄ 

ŠIANDIE
PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES '

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

- .■ J.,,. . - • ...... - ,

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu 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.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD. AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

k

DAR VIENA 

EKSKURSIJA

zono ir rolei per sena, nors šiaip 
puiki aktorė.

Naujas kraujas senose gyslo
se yra festivalio antrasis mažes
nis Avon teatras, kur šį sezoną 
Šiaurės Amerikos premjerų su
laukė Fernando Arrabalio “Asi- 
rijps Architektas ir Imperato
rius” ir Arnaldo Weskerio 
“Draugai”, o po poros savaičių 
Slawomir Mrožeko''“Vaclovas” 
nusilenks publikai. Džiugu, kad 
anglosaksiškas pasaulis pasirin
ko net du ne anglosaksus dra
maturgus savo eksperimenti
niam teatrui, ir net Arnoldas 
Weskeris yra Anglijos žydas. 
Dėl paties eksperimentalumo ne
galima būti beatodairiu entu
ziastu. Reikia atminti, kad visi 
šie veikalai jau stalyti Europoje 
ir nėra nei paskutinis, nei ge
riausias tų autorių žodis. Ta
čiau pagal Stratfordo senama
dišką tradiciją, tai stiprus žin
gsnis į priekį.

Ypatingą dėmesį tenka at-

Šių metų rugpjūčio 31 d.

Kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. 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

DR. V. P. TUMASONIS 
c H I R u R A S 

2454. WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4 • 2123

> Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-21Z 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK ’’NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

' teisingiausias žinias 
’K

abiejų dialogas ir yra kiekvieno 
aktoriaus vidiniai dialogai, kada 
jie pristato įsivaizduojamus as
menis.

Laukinėje saloje atsiranda 
kostiumai, kurių, gali pavydėti 
operos. Taip pat daug padeda 
orkestras ir Jean-Baptiste Nla- 
nessier išradingos ir skoningos 
dekoracijos. Vaidinimo gale 
imperatorius yra patraukiamas 
į teismą už savo motinos nužu-

jui t-*, architektui ir prašosi būti 
nužudomas iri suvalgomas. Tai 
įvyksta labai teatrališku būdu ir 
architektas > tampa imperato
rium, kuris dabar džiaugiasi pa
bėgęs iš civilizacijos ir vėl tapęs

atsiminti Arnoldo Giedraičio 
Chicagos teatro trupės Arrabalio 
“Labirinto” šios vasaros įdo
maus pastatymo (irgi šiaurės 
Amerikos premjera), kuris yra 
dar ankstyvesnis Arrabalis ir 
daugiau poetiškas. Ten Gied
raičio aktoriai Dalia Juknevičiū
tė, Terence Holmes, Kris Mar
tin, John Starrs ir Ira Rasoti 
irgi ėmėsi su angelu ir kovą sėk
mingai laimėjo didesnei Ameri
kos teatro garbei.

Po spektaklio užkulisiuose te
ko sutikti Arnold Soboloff ir Ro
ger Blay, kurie buvo apstoti 
naujų gerbėjų. Taip pat neti
kėtai pasirodė ir pats dramatur-

ja lėktuvo avarija ir architektui 
prisistato naujus imperatorius,

džiu, istori j a karto
jasi ir vis turi atmesti
jai pėršanMtfsįvairiaš kultūras.

Sakytumėm, kad tai senos pa-

šių dienj dramaturgą. Jis yra 
gimęs ispanų Moroke 1932 me
tais. Vaikystėje praradęs tėvą 
ispanų pilietiniame kare, bai
gęs' teisės mokslus Madride ir 
jau %) metų gyvenąs Paryžiu- 
, e, kur rašo vaidinimus prancū
ziškai, redaguoja teatro žurnalą 
(Cahiers “Le Theatre”), išleido 
aštuonius tomus dramos veikalų 
ir pradeda pats režisuoti savo 
vaidinimus, nors režisierių jam 
tikrai netrūksta. Kai kas jo vai
dinimus pavadino “uždraustais 
žaidimais”, kur vaikiška vaiz
duotė susikryžiuoja su suaugu
sių žiaurumu ir iškrypimu. 
Pats Arrabalis yra pasakęs!

“Aš sapnuoju apie tokį teatrą, 
kur humoras ir poezija, išgąstis 
ir meilė yra viena. Teatrinis ri
tualas tuomet pasikeis į opera 
mundi kaip Don Kichoto šmėk
los, Alicijos košmarai, K. karšt
ligė; pažvelk tik į .pusiaužmo- 
giškus sapnus, kurie vaidenasi 
naktimis IBM mašinai”. .< 
' Pradėjęs nuo nesudėtingų vąi- 

dinimų gal tik neįprastomis si
tuacijomis kaip kad jo “Pikni
kas Karo Lauke”, vėliau suka 
visiško surrealizmo keliu kaip 
kad matosi iš vieno paskutinių
jų vaidinimų pavadininio “Vėž
lys, kuris vadinasi Postbjevs- 
kiu”. Yra parašęs clri^operas. 
kuriu muzika sukurtš^flLnis de: 
Pablo ir 4 Jean - Yves "Bosseur. 
Beje, Arrabalissavo teatre var
toja visas įmanomas priemones 
(kai kam rodytųsi^ joj? jos jau 
nebeįmanomos) ir išvadoje jo 
vaidinimai niekuomet nebus 
nuobodūs ir žmonės būtinai vie
naip ar kitaip reaguos^:

“Asirijos Architektas ir Im
peratorius” yra išleista 1967 me
tais ir tais pačiais metais pasta
tyta Paryžiuje. Vėliau Paryžiu
je šis veikalas sulaukė vėl nau
jo pastatymo, surežisuoto Chai- 
tie Salainan ir suvaidinta Ray
mond Geronie (imperatorius) ii* 
Boger Blay (architektas). Šis 
spektaklis atvežtas Į Stratfordą, 
pakeičiant imperatorių vietiniu 
amerikiečiu Arnoldl ĮSoboloff 
(nors-.kitaip buvo numatyta).

Veikalo turinys labai surištas 
su pastatymo technika. Įeiname 
į teatrą ir išvystame scenoje 
smėlio salą, kur matosi pora 
keistų plastikos bei metalo krū
mų. Išgirstame lėktuvo patar
nautojos pranešimus apie trans
atlantinį skridimą anglų, pran
cūzų, vokiečių kalbomis tary
tum patys būtumėm lėktuve. 
Ir štai scenoje pasirodo pusnuo
gis čiabuvis, lėktuvo užimąs gar
sėja, triukšmingas sprogimas, 
čiabuvis išsigandęs bėgioja į vi
sas puses. Atsiranda nukritėlis 
iš lėktuvo, kuris laukiniam žmo
gui pasako, kad jis vienintelis 
išsigelbėjęs iš avarijos ir esąs 
Asirijos imperatorius.

Sekanti scena po dviejų melų, 
kada čiabuvis jau išmokytas iš 
civilizacijos atėjusio perėjūno 
didybės manijos, sapnų, poezijos 
ir visokiausių niekų. Tarp jų ir

V

dęs iš Paryžiaus pasveikinti ak
torius. Man teko su juo ilgiau 
pakalbėti. Mažo ūgio žmogus, 
pilnas energijos, sąmojaus,ir ge
ros valios aktoriams ir žmo
nėms. Būtinai prašė nuo jo pa
sveikinti Chicagos “Labirinto” 
sąstatą. Po poros dienų grįžęs 
Prancūzijon, kur šią vasarą 
Avignon garsiame teatro festi
valyje statomas jo naujas vei-

kystė nesiskiria nuo suaugusių 
pasaulio kokiu pranašumu ar 
nepranašupmu ir abu pasauliai 
beatodairiaj susimaišę. Lytišku
mas iruždraus tų vaisių paraga
vimasatbunda pas laukinį žmo
gų santykyje su imperatoriaus 
tėviška role. Tai tikroji arche
tipinė vaikystė, kas be sunkumo 
buvo atpažinta pasaulio kritikų, 
išvydusių šį v eikalą Paryžiaus, 
Skandinavij oš, Vokietijos sce- 
nose? Tačiąu antros- nakties < 
Strątfordo puritoniška publika 
laikėsi gan skeptiškai ir antram

ras”. Tai pats gyviausias šių 
dienų dramaturgas, kuris pas-t 
kutiniu metu pagyvino teatrą ir, 
Amerikoje. Reikia tikėtis, kad 
ateityje jo naujieji veikalai bus 
greičiau išverčiami į anglų 
kalbą.

Saulius šimoliūnas.

Daug žmonių gyvena iliuzijo-1 
je, kad neturi iliuzijų. |

Hubert Ried

•Noras atrodyti inteligentiš-! 
ku dažnai užmuša žmogaus in
teligentiškumą.

La Rochefoucauld

SMOOT

Telef.:

-

i

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR'8-8833 Ir PR 84834

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba Ufideaio valandoj 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės

TĖVAS 1R SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.:

pustuštės salės nebesugrįžo.
Arnold Soboloff ir Roger Blay 

yrą,, ilgos . distancijos vaidinto
jai, mokėję, ir galėję išlaikyti 
dėmesį dviejų su pusės valandų 
spektaklyje.. r Gal kam nepatiko 
Soboloff grynai Brooklyno 
Marxo brolių manierų stilius, ta
čiau man tai puikiai derinosi su 
Roger Way. "grąncūzišku akcen
tu,' nes *vėl įžiūrėjau naują ale
goriją Amerikos ir Europos su
sitikime. ■

Arrabalis šiandien dar daug 
ką. šokiruoj a. 'į.Tai visus tuos, 
kurie nori matyti praeities kon
vencijose sukaustytą teatrą. Ar- 
rabališ, 11. aktorių pareikalauja 
visiško ŠriaimiĮp ir dažnai fizinio 
huogumtrpiSes save ir publiką 
dėl didės nės tiesos.
čiaų tUo^^t laimi aktoriai ir 
publika, 'nėųįprasiplečia teatri- 
nio išgyveninib ribos.

Ta^pačia pinigą negalima ne-

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS v

DRAUGAS IR BIČIULIS
t

Susirinkimu ir parengimu f

£

f
T

KNYįA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.................... ......................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. _______M. ZoščenJco, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. _______

Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE
TUVA. 699 psl......................................... . ......................

Juozas Kdpačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ____
J. Augusrtitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 

154 psl
Prof. V. Biržiška^ SENŲJŲ"uETO^lČ^iaiYG(r"l^6^

RIJA,, du tomai, 207 ir 225 psl. _________  $2.00 ir
R Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
9/Sf. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. _____________ _

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ’ __ _______________________

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI __
12. Dr. Antanas J. Gussen,

viršeliais $2.00, kietais ___ __ _______ _
13. Juozas.Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl,
14. “ " * ‘ - - - ----------- - —-
15.
16.
17.
18.

5.
6.

7.

19.

DANTYS, 158 psl., minkštais 
viršeliais $2.00, kietais -------- --------------2___ ___. r ' - - ______

Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ___
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl 
Kip-s Bielinis, TERČRO IR VERGIJOS IMPERIJA^

. 310 psl. _____ _____ ___________________
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl. 

angliškai. _ ___ __ _________________ _________
Pranys-Aišėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _____

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00

$1.50

$3.00
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

Se.OO 
$4.00 
$2-50 
$6.00

21.
22. ' V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

Šitas knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

n

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

EUDE1K1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA r

T

Laidotuvių direktoriai:

GERALDAS F. DA1MIDDOVYDAS P. GAIDAS
į 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

: S Tel.: YArds 7-1741 - 1742
4. ..

A 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Ji. • - j T.'“- ■ . ... ...

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

•— Chicagos Lietuviu Našliu ir Naš- 
liukiy Draugiško klubo susirinkimas į 
Įvyks rugpjūčio 14 d., penktadienį 8 
vai. vak., Hollywood salėje, 2417 W, 
43rd St. Visi nariai ir narės prašomi ■
gausiai susirinkti aptarti klubo rei-| 
kalus. Išgirsite komisijų raportus. > 
Po susirinkimo įvyks vaišės, grojant 
G. Joniko orkestrui. M. Urbelis

t

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

I

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Z .

Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(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 I’hone: YArds 7-1911

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

i

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKI!ES naujienose
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dentas, jei Illmojaus legisla- 
; tūra ateinantį sausio mėnesį 
Į nenutars teikti valdišką pašal
pą.

Chicagos srityje užsidaro St 
i Philips High, Maywood High, 
i St. Patricks High ir St. Attrac- 
ta elementarinė mokykla.

HELP WANTED — MALE 
Darblninkg Reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

FOR ALUMINUM FABRICATORS
Ideal working conditions. Steady work with good future.
Good starting salarys. Fringe Benefits. Rosemont area.

For appt, call 671-2590

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Nar..«4, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALB 
Namai, Žarna — Pardavimui .

Tex.z miesto uoste uraganas Celia sulygino su žeme paįū- 
jėjusius naujus namus. Paveiksle matome išvartytus ir iš- 

____ Rockfordo uosto namus. Apskaičiuojama, kad be pastogės 
j 65,000 šeimy. Raudonojo Kryžiaus virtuvės veikia visame Texas 

pakraštyje. Tai vienintelis būdas nukentėjusiems žmonėms maitinti. 
Uraganas padarė šimtus milijonu doleriu nuostoliu.

Rockfort, 
j-yje stov

Sovietinės sutartys
’ Tedis Zierins antradienio 
Tribūne rašo: šiomis dieno
mis, kuomet daugelis diplo
matų yr užimti tokios ar kito
kios sutarties su komunistais 
derybomis, rugpiūčio 11 diena 
pasauliui primena, ko tokios 
sutartys yra vertos. Prieš 50 
metų rugpiūčio 11 dieną ma
no gimtoji šalis Latvija sudarė 
taikos sutartį su Maskva. Tuo
met Maskva iškilmingai priža 
dėjo respektuoti Latvijos sie
nas ir Latvijos teisę į nepri
klausomybę. Maskva taip pat 
iškilmingai ir visiems laikams 
išsižadėjo visų buvusios Rusi
jos imperijos teisių į Latvijos 
respublikos teritoriją.
, Tačiau Maskvos “visiems lai
kams” truko mažiau negu 20 
metų. 1940 metais Sovietai 
okupavo Latviją ir jos kaimy-

■ ■ f

neš Lietuvą ir Estiją. Baltijos 
valstybių tragedija nėra atski
ras įvykis istorijoje. Pabaltijo 
laisvės nuslopinimas buvo ko- 
munistų žingsnis į tikslą pa
jungti visą pasaulį.

I Paaugliai žmogžudžiai
Pirmadienį. du jauni juodu

kai įpuolę i Jerome Wells 
krautuvę 159 N. Cicero Avė., 
keliais šūviais vietoje nušovė 
savininką ir pasigrobę kasos

pinigus išbėgo atsišaudydami 
prieš krautuvės tarnautoją Ri
chard White, kurs radęs savi
ninko revolverį bandė bandi
tus apšaudyti, bet pats buvo 
sužeistas.

Vaikai gatvėje banditus at
pažino ir policija netrukus su
ėmė vieną Carl Lipscomb, 1G 
metų amžiaus, ir dar dviejų 
ieško.

Pasirodo, ir Cicero veikia 
nedora paauglių gauja, pasi
vadinusi Cicerą Vice Lords, ku
ri yra apjungusi keletą kitų 
gaujų ir bendrai vadinasi “Uni 
ted Brotherhood”. Ši gaujų są
junga verčiasi išprievartavi
mais ir praeitą savaitę sudegi
no vieną maisto krautuvę už 
tai, kad savininkas atsisakė 
gaujai duoti šešias dėžutes 
kiaušinių...

Kaip kupris gavo galą
Lenktynės su policija iki 132 

nylių per valandą greičiu bai
dėsi tragiškai, vairuotojui Wil- 
'iafn Kupris, 18 metų amžiaus, 
iš 112th Place, savo automobi
liu atsitrenkus į traktorių — 
•railerį. Kupris vietoje užmuš
tas.

Prairie Ave. distrikto patru
lis pastebėjo Kuprį nepapras
tai greitai važiuojant Dan Ryan 
greitkeliu ir ties 67 gatve jį 
bandė sustabdyti, bet Kupris 
dar labiau pagreitino ir patru
lis per radiją pašaukęs apie 30 
policijas Kuprį nusivijo apie 
35> mylias po 130 su viršum 
mylių greičiu, kol Kupris užsi
mušė prieš tai nublokšdamas 
iš kelio apie 40 kitų automobi
lių.

Car necessary for transportation.

renting in general 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ nau
jai dekoruotas butas 46-tos ir Honore 
apylinkėje. Tel. 778-2424. TONY.

DRAFTSMAN - STRUCTURAL 
; STEEL — ’

Expanding Company — Good Bene
fits, Steady Work.

JONES and BROWN CO.
568 Winthrop, Addison, Hl.

543-4710

STOCK ROOM
Leading equipment distributor needs 
several young men. Experienced in 
all phases of receiving, order filling, 
packing and shipping. Good salary 
and opportunity for overtime.

• • . Apply:
Power Transmission Equipment Co. 

3839 So. Normal

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAI8 

DĖL VISŲ 1NFORMACŪŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, preridentu 

112 W. Cermak Road Chicago, BL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Užsidaro 18 katalikų 
mokyklų Ulinojuje

Keturiolika katalikiškų pa
rapijinių pradžios mokyklų ir 
keturios aukštesnės mokyklos 
Illinojuj užsidaro ateinantiems 
mokslo metams ir 4,000 moki
nių turės pereiti i viešąsias mo 
kyklas arba Į kitas parapijines 
mokyklas. Daugumas katali
kų mokyklų Chicagos arkidio- 
cezijoje atsidurs krizėje, pa
reiškė tų mokyklų superinten

Nemėgo policininkų
— bandė du nušauti

Chicago j pirmadienį išaiškėjo 
gatvės gaujos “Latin Counts” 
vaikėzų sąmokslas iš pasalų nu
šauti du policininkus, kurie 
buvę jų nemėgiami. Sąmoks
las suplanuotas taip: Michael 
Reyes, 14 metų amžiaus, iš 
1901 S. Alport St. (Aštuonio
liktos gatvės kolonijoje) ir 
Santos Rendon, 17 metų, iš 19 
50 S. Loomis Ave., pašaukė po 
liciją pranešdami esą prie 1900 
S.Alport Avė. vyksta mušty
nės. Policininkams atvažiavus i 
juos paleisti keli šūviai, bet 
laimei^ nepataikyta.

Apylinkės gyventojams pra
nešus apie suokalbį, detekty
vai vaikėzus suėmė. Reyers pa 
kaltintas smurtingu užpuoli
mu ir padėtas į Audy namus, o 
Rendon kaltinamas pasikėsi
nimu nužudyti ir pasodintas 
po 20 tūkstančių dol. užstatu. 
Rėyes tėvas pakaltintas už tai, 
kad vengė atiduoti policijai 
ginklą, kuriuo tariamai buvo 
šaudyti policininkai.

PETRAS SIMONĖLIS
tvarkys ir prižiūrės Rudeninio 
Naujienų pikniko automobilių 
trafiką. Kartu su juo dirbs šie 
Amerikos Legiono nariai:

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis •
Joe Malina ir 
Al Kilkus

Automobilistaiv galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugsėjo 21 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

GAUSIM SKANAUS
LIETUVIŠKO MAISTO

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d., 
Bučo Sode ruošiamame Naujie
nų piknike bus skanaus lietuviš
ko maisto, kurį paruoš ir pa-

TRAILER MECHANICS
Experienced only. 40 hours 

week. Steady work.

Call BEN or ROY 
1247-2990

a

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI .

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX _

2735 WEST 71st STREET . .TEL, 925-6015

A. A L. INSURANCE A REALTY
HELP WANTED — FEMALE .

Darbininkių Reikia

SECRETARY
Diversified position with typing skiH 
& figure aptitude desirable. Good 
salary, excellent working conditions. 
Paid hospital, major medical & 
insurance, paid vacations.

• DURITE SCREW CORP.
1817 No. Long Ave.

life

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

HOME INSURANCE

Taksi šoferis 
sužeidė keleivi

GENERAL OFFICE WORK 
Answer telephone and light typing. 

Apply in person. 
MAGIKIST 

750 So. Cicero Avenue 
Chicago.

Call: Frank Zapolis I 
3201ft W. 95th St^l

GA 4-8654 11

jtdt‘ Fjrn nfp arc Casuaitv Ccr-oa .

GENERAL OFFICE
Light typing, filing, shipping and or
der control. Good starting salary.

A. LAKIN & SON. INC. 
2036 No. Dominic 

477-2444

RECEPTIONIST - GENERAL 
OFFICE

Good typing required. Own transpor
tation required. NW suburb area. 
Small congenial construction office.

Call ADELINE 463-0020

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS m LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

SIUNTINIAI Į 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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

' Vedėjas E. ŽUKAUSKAS- —

HIGH RATES PAID QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

INSURED
$1,000 minimum

1 year certificate

Passbooks

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

<. ............. — '------------- ------------------------------ —

Muziko Strolios atsiminimai
t Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

i LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
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.

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

I — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY, AUGUST 12, 1970

Chicago taksi šoferis Jamal- 
jah Alivoli, 34, tiek užpyko 
ant savo pavėžinto keleivio 
Lyle Sullivan, už tai, kad ji 
norėjo važmą apmokėti savo 
asmeniniu čekiu, kad jį su
žeidė, peršaudamas per deši
nės rankos alkūnę, kad nebe
galėtų čekio parašyti. Policiją 
atskubėjusią į rietą šoferis su
tiko su šūviais, išmušdamas 
skvado automobilio langus. 
Alivoli buvo pagautas prie 79 
.Street ir Ashland, kai bebėg
damas automobilį atitrenkė į 
lempos stulpą.

1. Sofija Adomaitienė ..
2. Rožė Didžgalrienė '
3. Monika Cicėnienė
4. Della čiuprinskienė
5. Kazimiera Stukienė
6. Jokūbas Baltys ir kiti.

Jos pakeps skanaus’ kugelio 
išvirs lietuviškų dešrų, kopūstų 
ir paruoš įvairių sandvičių. Bus 
šviežių ponėkų, saldaus pieno ir 
aromatiškos kavos.

Kviečiame atyažiūoti pietauti 
į pikniką. ? Komisija

SECRETARIAL CLERK 
Experienced typing, filing, 

dictaphone.
. Good company benefits.
. GREYHOUND LINES 

901 No. HALSTED 
943-8100

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Adrar,
Chicago, III. 60632. T.I. YA 7-5980

— ■■■■■ ...... —__

SALES SECRETARY
50—60 WPM. Mature woman work 
for 2 yuong executives. Growing 

^Manufacturing Concern, 
ACME FRAME PRODUCTS

401 W. HURON 
SU 7-1875.

Ask for Mr. FURER.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
nairU- automobi- 

f . lįį \lių, gyvybės, svei- 
| WWMMW1 katos ir biznio.

Įimo sąlygos. ’
J. B A C E V I č 1 U S 

6455 Sa. Kadžio Ava. PR 8-2233

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po 3 mie

gamus tvirtas mūras. Gražūs Įrengi
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$32,500.

7 KAMB. MŪRAS, 2 auto mūro ga
ražas, moderni virtuvė, gazo šilima, 
prie Maria HS. $19,900. x

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
Ptarlro OHO

PINIGŲ ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, Įspūdingas mūras. Kai
na $45,000.

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metų mū
rų prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
Marquette Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 BUTŲ MŪRAS. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
garažas, gera vieta. Po - derybų — 
$44,000.

9 KAMBARIŲ 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

Valdis Real Estate
7051 So. WASHTENAW AVE.

RE 7-7200.... -

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. m okvklos..;

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

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil- 
;dvmas garažas, ceros pajamos., Gera 
vieta. Prighfnn Parke.

: 2 PO 4. MŪRINIS tik 19,900 dol.

NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 
INSURANCE

— Ltn. Kenneth V. Žukas, 
išbuvęs 12 savaičių paruošia
muose ir bandomuos kursuose 
Lackland aviacijos bazėje, 
Texas valstijoje, yra priimtas 
i aviaciją. Jo tėvai gyvena Či
kagos pietvakarių apylinkėje.

— Julija ir Tony Virbickas, 
3204 So. Halsted St. laiko Brid- 
geportiečių mėgstamą svetai
nę, kurioje lietuviškas vaišin
gumas ir geri senieji Amerikos 
lietuvių papročiai nėra pamirš
ti. Gretimai jų yra Genės ri 
Aelkso Baradų Economy Meat 
Market, j kuri atvažiuoja ir iš 
kitų kolonijų lietuviai.

— Kostas Valdis, nekilnoja
mo turto pardavėjas ir tarpi
ninkas, grižo iš atostogų, ku
rias praleido kartu su savo po
nia Europoje, aplankydami 
daugelį valstybių.

— Juozas Skivys, buvęs Mar
quette Parko lietuvių namų sa-

NAUJIENŲ PIKNIKO J 
BENDRADARBIAI

Bučo sode' vykstančiame NAU
JIENŲ piknike dirbs: . '

Sekmadienį, rugpjūčio 16
1. Juozas Skeivys '
2. Emma Petraitięnė
3. Vincas Maukus 
4.. Ksavera^ Kaunas.

Uršulė Dambrauskienė 
K. Rožanskas
J. Stulgienė 
AI Dargužis 
Julius Klimas 
Eleonora Lukienė 
V. Brazas
K. Brazienė 
Stasys Patlaba.
Jonas Didžgalvis.

Komisija Piknikui Ruošti

NAMŲ ŠEIMININKĖ 
Virimas ir bendra namų ruoša. 2 vai
kai, 11 ir 13 metu. Gyventi privačio
se patalpose, nedideliam name, Skokie.

_ Laisvi savaitgaliai. 
Reikalingos rekomendacijos.

Tel. 966-1586

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymą* 

2646 WIST 69th STREIT 
Tel.: Rlpublk 7-1941

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

d. ' FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

, PRospect 8-5454 
■

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

vininkų draugijos pirmininkas 
ir toliau aktyviai dalyvauja 
tos organizacijos visiems gy
ventojams svarbioje ir naudin 
goję veikloje. Manoma, kad šį 
rudeni i organizaciją įstos dau
guma lietuvių turinčių nuosa
vybes Čikagos pietvakariuose, 
kad bendromis pastangomis 
būtų galima kovoti su apylink- 
kės pasitaikančiomis negero
vėmis ir iš kitur primetamomis 
įtakomis. Dabartinis šios svar
bios organizacijos pirmininkas 
yra Juozas Bacevičius, turįs 
nekilnojamo turto tarpininka
vimo įstaigą — Bell Realty prie 
65-tos ir Kedzie Avė.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

Nauja Paryžiaus stiliaus nuotakos suk
nelė. Jos sijonas yra trumpas, o vlr^ 

šus — permatomas.

JUOZAS (JOE) JURATTIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, 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

BELLWOOD BY OWNER 3 bedroom 
brick home. 2 baths, modern kitchen, 
w/w carpeting, finished basement 
with bar;, central air conditioned, 
completely furnished. 1% car gara
ge. ride drive, beau, landscape. 1 
block naroehial school. 2 blocks nub- 
lic school. $31,500. Phone 547-8458.

BUILDERS And contractors 
Namu Statyba Ir Remontas

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

SIUNTINIAI
I LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
i 

■■■■■ , , , ■, ,■■■,

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning J naujus ir senus na
mus, Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningą! ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western AveM 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, tinas Ir nute

kamuosius vanadžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko Ir at
liekame “tudcpotoHng*’ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


