
—- . • - ■ ■- ' C___________________________________V

VOL. LVII Price 10c

Tbr First GnrctnC LiebutAm My in Amocico Į

MAUJIBNOS
7*k» Litha>wi»» D«ihr N<wt 

bv TK« Lithuania* Ncwj Publishing Co^
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608

HAymarket 1-6100
Over One Million Litba*ni*n In Tb< United Stetez

Kaina 10c
» ~ ~ ■>>... . nrimmn - .

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, fcugpiūčio-August 13 1970 m. 190

GYVENTOJŲ SURAŠYMO PASEKMĖS
"WASHINGTONAS. — Šį rudenį įvyksta vadinamieji tarp- 

terminiai rinkimai. Visoje eilėje valstijų bus renkami senatoriai, 
Atstovų rūmų nariai, gubernatoriai ir įvairūs kiti pareigūnai. 
Nėra,mažiausios abejonės, kad tų rinkimų pasekmėje gali žymiai 
pasikeisti Amerikos politinis veidas. Tačiau šiais metais daugiau, 
reikšmės priduodama gyventojų surašymo rezultatams, negu 
įvykštantiems rinkimams. O tai dėl to, kad ir gyventojų surašy
mo rezultatai kai kuriose valstijose padidins renkamų kongresi
ninkų skaičių, o kitose valstijose tą skaičių sumažins.

PAŠTAS PAGERINS PATARNAVIMUS
-Pakaitos vyks lėtai, jas pajusime tiktai už vieneriy 

mėty, — pareiškė Winton M. Blount
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Richard M. Nixon 

trečiadienio rytą pasirašė Amerikos pašto sistemai įstatymą iš 
pagrindų reformuoti. Praeitą savaitę kongresas, ilgai svarstęs 
įvairius dabartinio pašto negalavimus, priėmė įstatymą, kuris \ 
pašto įstaigą išims iš politikierių rankų.

Jau yra tikra, kad, sakysime, 
Kalifornija bus pirmaujanti 
valstija ir renkamų kongresi- 
ninkų skaičių padidins/ Dabar 
Kalifornija į Atstovų rūmus 
pasiunčia 40''atstovų. Tas skai
čius greičiausiai padidės iki 44. 
Tuo tarpu New Yorkas, kuris 
taip pat išrenka 40 kongresi- 
ninkų, greičiausiai neteks dvie
jų. Vadinasi, dėl gyventojų 
skaičiaus sumažėjimo sumažės 
ir jo atstovybė Atstovų rū
muose. z •

Tas pats atsitiks ir daugely
je valstijų: valstijos, kurių gy
ventojų skaičius bus sumažė
jęs, turės pasitenkinti mažesne 
atstovybe Astovų rūmuose. Ir 
priešingai — valstijos, kuriose 
gyventojų skaičius per paskuti
nį dešimtmetį padidėjo, turės 
teisę daugiau kongresininkų 
rinkti.
Viki šiol jau apytikriai yra ži

nomi 43 valstijų gyventojų su
rašymo rezultatai. Jie rodo, 
kad “saulėtoje juostoje” esan
čios valstijos žymiai—paaugo, 
atseit, _ jų gyventojų skaičius 
padidėjo. Tos valstijos yra: 
Florida, Texas ir Arizona. Iš 
kitos pusės, Ohio, North Dako
ta, Pennsylvania, Iowa, West; 
Virginia .it "Wisconsin valstijo
se Saugiau ar, mažiau gyvento- 
jųRaičius?‘sumažėjo. Viso to 
pasekmė bus ta, kad “saulėtos 
juostos” valstijos turės teisę į 
Atstovų rūmus pasiųsti dau
giau atstovų, o visos eilės vi- 
durvakarų valstijų atstovybė 
Kongrese sumažės.

Iki šiol šiaurrytinės valstijos 
•Amerikos politikoje vaidino, 
galima sakyti, dainuojantį vai
dmenį. Dabar tas dominavimas 
iš jų rankų pradeda išsprūsti. 
Politikoje pradės labiau pasi
reikšti vakarinės ir pietinės 
valstijos, kurios ne tik galės 
daugiau kongresininkų išrinkti, 
bet taip pat ir didesnį skaičių 
išrinkti rinkikų į vadinamąją 
Elektorių kolegiją. O tai reikš, 
jog nuo tų valstijų žymiame 
laipsnyje priklausys ir krašto 
prezidento išrinkimas.

Kai gyventojų surašymo re
zultatai bus galutinai paskelb
ti, tai prasidės pertvarkymas ir 
vadinamųjų rinkiminių distrik- 
tų. Labai bus paliesti didesni 
miestai, iš kurių gyventojai 
vis labiau ir labiau išsikrausto 
į prieifiieščius. žodžiu, Ameri
kos 
gyventojų' surašymu jau kitais 
metais gali labai pasikeisti. O 
tos pakaitos, nėra mažiausios 
abejonės, suvaidins labai svar
bų vaidmenį 1972 metais, kai 
bus renkamas prezidentas.

litinis yeidas ryšium su

. WASHINGTONAS. — Fede-
- ral, prekybos komisija (FTC) 

perspėjo gamintojus ir parda
vėjus, kad prie visokių nuo uo
dų ir kitokių parazitų Švirkšta- 
lų ar miltelių būtų aiškiai iš
rašytas perspėjimas, kad “tas 
produktas gali būti kenksmin
gas sveikatai; rūpestingai per
skaityk užrašą ir daryk, kaip 
nurodyta”.

IŠ VISO PASAULIO
Cholera Sovietu

. NEW DELHI, Indija. —Ofi
cialiu pranešimu, iš Tibeto į Si
kkim ir Bhutan, Indijoje, nuo 
kinų komunistų yra pabėgę 
apie 56,000 tibetiečių.

ISTAMBULAS, Turkija. — 
Sovietų Kirovo klasės kreiseris 
No. 857 pakeliui iš Juodosios 
jūros į Viduržemio jūrą praeitą 
antradienį perplaukė Bosforo 
sąsiaurius.

RECIFE, Brazilija. — Dėl 
daugiau kaip 13 valandų truku
sios tropikinės liūties mažiau
siai 30 žmonių prigėrė ir 44,000; 
paliko benamių. Neoficialiai 
spėjama, kad aukų skaičius yra 
dar didesnis. Milijoniniame Re
cife mieste visoks susisiekimas 
suparaližuotas. Elektra ir tele
fonas nebeveikia.

WASHINGTONAS. — Gru
pė Kalifornijos universiteto 
studentų ir jaunų mokslininkų. o-----—o.— ------ --—,
susekė “žemės drebėjimą” Vi- Į"sutartį su vokiečiais, nori gauti ko daugiausia mokslų 
satos tolybėse prieš trejetą 
metų atrastuose pulsaruose. 
Pulsarais arba pulsuojančiomis 
žvaigždėmis pavadinti šviesos 
šaltiniai, kurie reguliariai lei
džia, trumpus, bet ryškius švie
sos ir radijo energijos pulsavi
mus. “Drebantis” pulsaras at
rastas Vėžio miglyne, 6,000 
šviesos metų atstu nuo žemės.

ROMA, Italija. — Savaitei 
po gimimo praėjus mirė pasku
tinis iš šešių Antonio Petrone, 
26, pagimdytų kūdikių. Per 11 
metų po vedybų ji neturėjo vai
kų, o kai priėmė vaisingumo 
vaistus iš sykio šešis pagimdė. 
Tačiau savaites bėgyje visi iš
mirė.

WASHINGTONAS. — Atei
nančią savaitę tam tikroje ra
ketoje bus iššautos į orbitą ap
link žemę dvi varlės. Norima 
daugiau patirti apie disorienta- 
ciją erdvėje.

Turkų vyriausybė 
nuvertino pinigus
ANKARA/ Turkija. — Tur

kijos vyriausybė paskelbė, jog 
jos valiuta tuoj yra nuvertina
ma. Iki šiol oficialioji turkų li
ros vertė buvo tokia: už Ame
rikos dolerį buvo mokama 9 li
ros. Paskelbus pinigų nuverti
nimą, už dolerį jau bus moka
ma 15 lirų.

Pinigų nuvertinimas vyriau
siai padarytas dėl susidariusio 
valdžios deficito, kuris siekia 
$300,000,000, o taip pat dėl 
209 milijonų dolerių skolų, su 
kurių atmokėjimū jau užsivilk
ta iki vienuolikos mėnesių.

M

Olandai išgalvojo paveiksle matomą būdą jūrai nuo aliejaus ir kitokio purvo valyti. Prie laivo 
pritaisyti du dideli purkšliai, kurie stumia specialiai paruoštą smėlį. Jūros paviršiun išpurkštas 
smėlis apsialiejuoja ir leidžiasi į dugną. __ Į jūros; dugną nuneša ir paviršiuje plūduriuojanti alie

jų. Olandai nustatę, kad šitoks metždas jūrai valyti nuima 95% aliejaus.
—L—' ■■ ‘ "______________________

RUSAI PRISIPAŽINO VOKIEČIAMS
• • ’

Reikalinga vokiečiu mokslininku pagalba pramonei 
kelti, — pasakoja komunistai

BONA, Vokietija. — Sovietų valdžios atstovai, praeitą savai
tę plačiau atvirai išsikalbėję su Maskvon atvažiavusiais vokiečių 
delegatais, prisipažino vokiečiams, kad rusai yra-nepaprastai atsi
likę nuo Amerikos. Svarbiausioji sovietų valdžios problema yra 

įgauti daugiau mokslinių žinių. Rusai, pasirašydami (nepuolimo 
> žinių iš

vakarų Vokietijos. A

Sovietų lyderiai prisipažinę, 
i kad jie skubiai turi daryti 
viską, kad kaip nors išbalansa
vus katastrofišką ir vis didė
jantį atsilikimą nuo Jungtinių 
Valstybių.

Vakarų Vokietijos delegatai 
buvę stačiai nustebinti tais ru
sų prisipažinimais, kad Sovietų 
technikos raida pramonės sri
tyje “vis labiau ir labiau atsi
lieka nuo amerikiečių, nepai
sant, kad jiems erdvėje daug 
yra pasisekę laimėti.

Vokiečiai mano, kad pirma
sis Bonos-Maskvos sutarties 
rezultatas bus visa serija nau
jų kontaktų tarp Vakarų Vo
kietijos ir Sovietų pramonės, 
ypatingai miniatiūrinės elek
tronikos ir mašinų įrankių sri
tyse. Kai kurios Vakarų Vokie
tijos firmos tikisi jau ateinan
čią savaitę pradėti pirmuosius 
technikinius pasikeitimus su 
rusais.

Kalbama, kad rusai įspėjo 
rytų Vokietijos bosą NValterį 
Ulbrichtą dėl santykių su vaka
rais. Rusijai yra reikalingos 
naujos užpakalinės durys į Va
karų mokslinius išradimus ir 
kad tos durys per Vakarų Vo
kietiją yra būtinas sovietų po
litikos reikalas.'

Nixonas į Meksiką
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas šio rugpiūčio 
20-21 d. skrenda į Puerto Val- 
Įarta Meksikoje, kur turės pa
simatymą su Meksikos prezi
dentu Gustave Diaz Ordaz.

. Kvebeke pagrobė 
milijoną dolerių

KVEBEKAS, Kanada. — 
Penki gikluoti vyrai antradienį 
iš Ancienne Lorette aerodromo 
išsivežė 23 maišus su mažiau
siai milijonu ■ dolerių pinigų. 
Užsimaskavę plėšikai dviem 
automobiliais 7 valandą ryto at
važiavo į minėtą aerodromą ir 
užklupo Brink’s Express šar
vuotą sunkvežimį perkraunant 
iš Montreal io lėktuvu atgaben
tus 50 maišų su pinigais ir če
kiais. Pagrobtuose 23 maišuose 
buvo doleriai ir .vertybių popie
riai.

vmwns tikins

apgauti

norėda- 
visiškai 
srityje 

kad ne-

♦ Western Airlines bendro
vės vadovybė sumokėjo, vienam 
sukčiui $25,000.00, kad jis' ne
sprogdintų 118 keleivių lėktu- 
.ve esančios bombos, o kai lėk
tuvas nusileido Seattle, Wash., 
aerodrome, tai ..jokios bombos 
lėktuve nerado. FBI tyrinėja, 
kas galėjo tokiu būdu 
aviacijos bendrovę.

♦ Britų karo ėgos, 
mos sumažinti Įtampą, 
izoliavo Londonderry 
gyvenančius katalikus,
prasidėtų bombų mėtinėjimas.

♦ Demokratai aštriai kriti
kuoja prezidentą JNivoną už 
švietimo reikalams skirtų su
mų vėlavimą. Prezidentas yra 
Įsitikinęs, kad Įstatymas būtų 
padidinęs infliaciją, jeigu būtų 
pasirašytas.

♦ Policijai pavyko sučiupti 
katalikų kunigą Daniel Berri- 
gan, kuris slastėsi Rhode Is
land kaimelyje. Jis kartu su ki
tais degino Maryland© naujokų 
šaukimo komisijos rekordus, 
bet nuo teismo pabėgo. Kun. 
Berrigan bus nugabentas ĮMa- 
rylandą ir teisiamas.

♦ Cementu , apleisti nervų 
geso indai jau atvežti Į N. Ca
rolina. Vakar jie buvo krauna
mi Į laivus, kad galėtų juos nu
vežti Į jūros gilumą ir paleisti 
pačion giliausion vieton. ,

♦ Haiti salos pakraščiuose 
rastas laivelis “Maria”, kurio 
Kolumbas_ pasiekė Ameriką* Jis 
buvo tiktai 16 pėdų gilumoje, 
bet niekas negalėjo jo rasti ir 
iškelti.

♦ Septyni banditai Įsiveržė Į 
Quebeco aerodromą ir pačiupo 
pašto maišus, kuriuose buvo 
milijonas dolerių. Maišą su pi
nigais turėjo paimti šarvuotas 
Brink automobilis bet jis įstri
go pakelėje, iš padangos buvo 
išleistas oras. Lengvai pasislė
pę banditai skaičiuoja nusivež
tus Kanados dolerius.

MASKVA. — Plinta baimė, 
kad nepaisant laikraščių tvirti
nimo, jog cholera yra lokalizuo
ta vien Astrachanės apylinkė
je, ji gali paplisti visoje Sovie
tų Sąjungoje.

Asctrachanės yra didesni 
pramonės miestas per 800 my
lių į pietų rytus nuo Maskvos 
ir čia praeitą savaitę pirmą 
kartą cholera pasirodė. Sovietų 
laikraštis “Trųd” paskelbė, kad 
“energingų priemonių dėka, 
šios ligos židinys yra lokali
zuotas vietoje”, tai yra jai ne
leista plisti.

Tačiau “Trud” nepaaiškino, 
kodėl sovietu valdžia ivedė ka
rantiną ir suvaržė keliavimus 
tarp 11 didesniųjų miestų, pra
dedant pietine Gruzija, bai
giant Vakarų Ukraina? La'ik-

WASHINGTONAS.— Atsto
vų Rūmų “sargybos komitetas” 
kreipėsi į Valstybės sekretorių 
Rogers ryšium su Pietų Viet
namo vedama pinigine politika. 
Komitetas nurodė, kad Ameri
ka dabar išleidžia tris kartus 
daugiau finansavimui karo, ne- - v . .
gu turėtų išleisti. O tai dėl to, I ra®tis taip pat nepranešė, kiek 
kad Pietų Vietnamo pinigai 
yra labai išpūsti, atseit, jų ver
tė yra daug didesnė, negu tu
rėtų būti.:;Mamant"į ■ Amerikos^ žįhūųės atostogavo^, pietipiįioąę 
pinigus, dabar už dolerį moka
ma 118 piasterių, o turėtų būti 
mokama tik apie 300. Vadina
si, piasterio vertė yra bent tris 
kartus pervertinta. Komitetas 
pataria Rogersui spirti Pietų 
Vietnamo vyriausybę nuvertin
ti pinigus taip, kad už dolerį 
būtų mokama 300 piasterių.

Dabartinė padėtis, pareiškė 
kongresininkas Moss, ilgiau ne
gali būti toleruojama. Kai ofi
cialiai už dolerį mokama tik 
118 piasterių, tai juodojbje rin- 

'koje mokama net 400. Dėl pias
terių vertės išpūtimo yra įsi
galėjusi didžiausia korupcija, 
kuri Amerikai kainuoja ne mi
lijonus, bet bilijonus dolerių. 
Tam turi būti užkirstas kelias, Į 
sako Moss. Amerika negali 
mokėti dolerį už 118 piasterių, 
kurių vertė gal yra tik dvide
šimt penki centai.

ta liga apsirgimų būta ir ar 
yra mirusių.

Maskvos gyventojai, kurių

rezortuose, gavo žinių, kad 
Kaspijos ir Juodosios jūrų pa
kraščiais ir Krymo pusiasalyje 
prasidėjo tikra panika. Tūks
tančiai norinčiųjų skubiai ato
stogas nutraukti, negali grįžti, 
nes lėktuvuose nei traukiniuo
se nebeparduoda tikėtų.

Komunistai didina 
jėgas Kambodijoje
SAIGONAS. — Pietų Viet

namo karo vadai praneša, kad 
prie O’Riley artilerijos bazės 
pėstininkų kautynės ir oro puo
limais apie 250 komunistų bu
vo užmušta. JAV stebėtojai he- 

■ likopteriuose matė komunistus 
į tą sritį traukiant sustiprini
mus.

Kambodijoje komunistų jė
gos didina spaudimą prieš 

’Phnom Penh miestą.
- JAV pranešimais, stambes
nis, 6 valandas trukęs .susirė
mimas, dalyvaujant ir' ameri
kiečiams, įvyko per 440 mylių 
į šiaurės vakarus nuo Saigono.

Va. 
nuo

Prezidento pasirašytas ' įsta
tymas liepia sudaryti valdžios 
prižiūrimą, bet nuo politikų ir 
valdžios nepriklausomą žinybą, 
kuri tvarkys visus Amerikos 
pašto reikalus. Pašto įstaiga 
turės būti taip pertvarkyta, kad 
patarnavimas būtų žymiai ge
resnis, negu jis paskutiniais 
metais buvo. Jeigu bus reikalo, 
tai už patarnavimus ims dides
nį atlyginimą, bet pelno ne
sieks. Vyriausybė turės duoti 
pinigų reformoms pravesti, bet 
vėliau pašto įstaiga, nedaryda
ma pelno, turės teikti gerus pa
tarnavimus gyventojams.-

Vyriausias pašto viršininkas 
Winton M. Blount, paruošęs da
bartinį pašto reformos įstaty
mo projektą, džiaugiasi, kad 
padarytas pirmas žingsnis -A- 
merikos pašto sistemai sumo
derninti. Blount buvo kabineto 
narys, bet naujai pertvarkyto 
paršto viršininkas kabineto 
rango neturės. Bet biznierius 
Blount norėtų būti pirmuoju 
pertvarkyto pašto viršininku, 
kad galėtų .pamatyti tvarkin
gos įstaigos ir gerų tarnautojų 
gražiai suderintą ir naudingą 

. darbą, ,
— Nesitikėkite, kad . ■ pašto 

patarnavimai pagerės tuojau, 
— pareiškė Blount. — Pakaitos 
ir pagerinimai eis lėtai. Gyven
tojai pagerinimus pajus tiktai 
už vienerių metų.

Pirmon eilėn bus paleisti vi
si nekompetentingi ir atsako- 
mingam darbui netinkami žmo 
nės.‘ Bus pašalinti tinginiai, me
lagiai ir vagys. Didėjančiam 
laiškų skaičiui tvarkyti bus-įve
sta nauja paskirstymo, iš vežio
jimo ir išnešiojimo sistema. 
Pašto viršininkais bus skiriami 
žmonės, kurie tiks tokių įstaigų 
administracijai. Jis turės lai
kyti egzaminus ir įrodyti tin
kamumą pasiimtam darbui. 
Pašto tarnybon bus priimami 
tiktai tam darbui tinkami tar
nautojai.

Laikraščių .leidėjai ir prenu
meratoriai laukia pagerinimų. 
Visiems jau įgrįso netvarkin
gas- laikraščių pristatymas. Ne
patenkinti prenumeratoriai, lai
ku negavę laikraščio, nepaten
kinti ir leidėjai dėl nepaprastai 
didelio skaičiaus skundų. Už 
laikraščių pristatymą paštui 
tenka mokėti stambias sumas,, 
bet paskutiniais dviem metais 
pašta laikraščio skaitytojams 
dažnai laiku nepritatydavo. 
Ypatingai buvo blogas patarna
vimas paskutinėmis savaitėmis. 
Norime, kad jis pagerėtų.

ežere statomoje krantinėje prieErie
Nanticoke, Ontario, įtaisomi dideli gu
miniai žiedai. Jie su krantine bus 
įleisti į vandenį ir apsaugos laivus 

nuo susibraižymo.

Tyrinėja vandenyno 
dugną

GLOUCHESTER, Point, 
— Per 12*0 mylių į rytus
Charleston, S. D., apie 3,000 pė 
du vandens gilumoje šią savai
tę pradėtas istorinis žingsnis į 
kalnų pramonę jūros dugne. 
Specialiai tam reikalui pastaty
tu laivu į jūrą nuvežtas ir į 
dugną nuleistas plieninis 9 co
lių skersmens vamzdis, kaip 
koks vakumo siurbeklis pradė
jo į laivą siurbti vandens, oro 
ir nuosėdų srovę, kurioje aps
čiai buvo įvairių ir vartingų 
akmenėlių trupinių ir net dide
lio riešuto didumo vertingų 
metalų rūdos.

Bandyme dalyvavę moksli-

Jordano pasienyje buvo už
mušti penki izraelitai, kai jie 
atsistojo ant arabų padėtos mi
nos Golan pakalnės laukuose. 
Arabų partizanams pavyksta 
įsiveržti į žydų laikomas pasie
nio sritis ir padėti minų.

ninkai, inžinieriai ir jūreiviai 
džiaugdamiesi nusiuntė tele
gramą savo įstaigai, pranešda
mi. kad “Veikia daug geriau 
negu buvo galima laukti!”

šių bandymų paruošimas 
truko apie 8 metus ir kainavo 
apie 15 milijonų dolerių.



Rašo K. Abr. (Kazimieras Barėnas)

Alfonsas Tyruolis, pats poe
tas, domisi taip pat kitų tautų 
poezija ir verčia ją į lietuvių 
kalbą, jei tik yra kur vertimus 
išspausdinti. Labiausiai jis do
misi kitų tautų klasikais — 
Gete, Šileriu, Dante, Šekspyru. 
Ne taip seniai atskiru leidiniu 
pasirodė jo verstieji Šekspyro 
sonetai. Vertėjas jis geras, ir 
jeigu lietuviškame pasaulyje 
ieškotume palyginimų, tai jo 
dvynis kitas toks būtų daugybę 
klasiškų dalykų išvertęs A. 
Churginas, gyvenąs Lietuvoje. 
Skirtumas tarp šių abiejų kla
sikus poetus į lietuvių kalbą 
mėgstančių versti vyrų, tur 
būt, yra tik tas, kad Churginas 
iš vertimų darbo ir gyvena ir 
dirba vien tą darbą atsidėjęs, 
kaip išsispecializavęs profe
sionalas; o A. Tyruolis — tik 
atliekamu laiku ir vis dar tu
rėdamas prieš akis rūpestį, kur 
tuos vertimus dėti, ar jie rank
raštyje turės sudūlėti, ar bus 
išspausdinti.

Sakome tai žinodami, kad A. 
Tyruoliui ne tuojau pat pasise
kė surasti leidėją įdomiai ir 
vertingai poezijos antologijai, 
kurią dabar vis dėlto pristatė 
lietuviškam skaitytojui 'Juozo 
Kapočiaus Lietuvių Enciklope
dijos Leidykla. Ta Alf. Tyruo- 
lio sudarytoji antologija pava
dinta Nemarioji žemė. Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuose 
(176 psl.).

Knygos pratartyje jos suda
rytojas tvirtina, kad nedaug 
tėra kraštų, kuriuos poetai bū
tų taip plačiai apdainavę. Pa
saulio lyrikai, epikai ir drama
turgai nemaža rašė apie Lietu
vą, bet maža kas tos poezijos 
tebuvo versta į lietuvių kalbą 
Dėl to A. Tyruoliui teko ieškoti 
tos poezijos tekstų svetimomis 
kalbomis ir prašyti vertėjų tal
kos, nors didžią dalį ir pats ver
tė. Matyt, skubėti ir talkos ieš
koti vertė noras pristatyti t^ 
antalogiją apie Lietuvą kaip tik 
atitinkamų sukakčių proga — 
Lietuvos valstybės įkūrime 
700 metų ir nepriklausomybėj 
atkūrimo 50 metų. Kaip mato
me, knyga šiek tiek pasivėlino 
bėt ką gi darysi! Geriau vėliau 
negu niekad,-ypač kad knyga ir 
įdomi ir lietuviška prasme nau
dinga.

’Sudarytojas šiai knygai yra 
parašęs ir nedidelę istorinę ap
žvalgą apie Lietuvą pasaulinėj 
poezijoj. Lietuva minima jau 
“Eiliuotoje Austrijos kroniko
je”, aprašančioje 'Boleslovo 
Narsiojo žygį į Lietuvą XI am
žiaus pabaigoj. Lietuva susi
laukė atgarsio XII amž. pabai
goj ir slavų žemėse, ir to atgar
sio išraiška matyti “Sakmėje 
apie Igoro žygį”. Taip ir toliau 
eina Lietuvos vardas pro kro
nikas, pro senųjų poetų raštus 
iki pat mūsų šių dienų. Aišku, 
tuose ribotuose antologijos pus

Mokslininkai negali išaiškinti, kodėl nuslūgus jūrai ant šlapio smėlio pasilieka paveiksle matomos figūros. Ne
žiūrint kokia jūra, visur nuslūgdamas vanduo palieka panašias rombo figūras. Mokslininkai neranda atsakymo 

—• kodėl?

Dagytė, O. Junkerienė, O. Pa- 
lerienė ir kun. Šantaras. Visi 
jrįžo patenkinti atostogomis po 
Europą ir džiaugiasi koplyčios 
zrožiu, ir įvairiomis iškilmė-

Rasa Juknelytė šiemet baigė 
Columbus College dranids’ir pe
dagogikos studijas ir žada pra
dėti dirbti. Ji Melrose Parke 
visų gerai žinoma kaip visuome
nininke, ateitininkė ir sportinin
kė. Praėjusiais metais ji mokė 
lituanistinėj mokykloj.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
■ Kieti viršeliai J4.00, minkšti — ' 3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
■sia dovhna. globėjui,-siuntusiam'siuntihiils į Vokietiją ir ki- . 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N A U J 1 E N O Š, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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Sekmadienį, rugpjūčio 16 dieną, specialūs CTA basai veš či- 
bčius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vaL po pietų 

Dusai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir JIalsted gat- 
Vių kampas). Už kelių minučių jis sustos TBridg^epor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paiins ten piknikam norinčius nuva
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California'ir‘43rd St^ California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir -71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 

; Springs ir -Bučo Sodą, kur bus piknikas.
Lygiai 1 vai. po'pietų išvažiuos, antras busas. Sustos 

-pačiose -vietose.
Iš "pikniko basai išvažiuos 6 :00 valandą vakaro.
Kelionė - j Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $2.00.

tose

lapiuose A. Tyrudlis negalėjo 
visa ko pristatyti, pasitenkin
damas kai kurių apie Lietuvą 
rašiusiųjų ar lietuvišką me
džiagą naudojusių rašytojų 
vardus vien suminėdamas toje 
istorinėje apžvalgoje.

Pati antologijos medžiaga 
paskirstyta laikotarpiais. Prieš 
kiekvieno poeto kūrinius vis 
duodamas žiupsnelis žinių apie 
autorių, ir visa poezija prade
dama didesnėmis ištraukomis 
iš Eiliuotosios Livonijos kroni
kos (XIII amž.) — apie Saulės 
pergalę ir Mindaugo krikštą, 
štai ištraukėlė iš Saulės mūšio 
aprašymo:

■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. 
To, to patraukė Saulės linkui 
Lūžtvyhų ir šilojų plotu.

O ką gi Stelermarkas rašė 
apie Lietuvą “Eiliuotojoje Au
strijos kronikoje”? Ką vokie
čių ordino kapelionas Karaliau
čiuje Jeroschinas “Prūsų že
mės kronikoje”? Kas čia dabar 
galėtų visų jų raštus pakartoti' 
ar atpasakoti! Lietuviui skai
tytojui tie jų raštai, be abejo,- 
bus nežinomų žemių atradimas.

Susipažinę antologijoje su 
kronikų ištraukomis, dar iš tu 
senųjų laikų susiduriame su- de 
Machaut, Suchtenwirt, Schon- 
doch, Chaiicer kūrinių ištrau
komis. Iš humanistinio am
žiaus darbų ištraukos pateikia
mos Visliciensio, Hussoviano, 
Dantisco, Royzio, Schroeterio, 
Radvano, Boyerio, Sarbievi
jaus. Romantizmo laikų atsto
vai pristatomi Mickevičius, 
Slovackis, Kraševskis, Lermon
tovas, Kondratavičius. Ghislan- 
zonis, Dahnas, Zeyeris, Voig-

Leiba Neidus
LIETUVAI

Lietuvos negalėčiau užmiršti 
niekados,

Kai svetur dar labiau ją 
mylėjau!

Neįveiktų tos meilės nė vienas,
Neišrautų to Ilgesio švento ...

Tu esi, kaip mamytė, širdinga, 
Tavo sūnus suvargintus myliu, 
Ir dainos jųjų kerinčią gamą, 
Nekaltumą tą šventąjį, glos

tantį širdį . . .

Ant laukų — tarp rugių, 
avižose,

Tarp vosilkų melsvų, susimąs
čiusių,

Abejonė pirma mano, gimė,
Ir dangaus atsiųstoji svajonė 

saulėta ...

Medumi grikių laukas pakvipęs 
Ir kitur Vis medum atsiduoda, 
Ir drauge su gėlėm geriu sultis, 
0 miškelis, kaip brolis, mums 

šypso . . .

Lietuvos negalėčiau užmiršti 
niekados,

Kai svetur dar labiau ją
. mylėjau, ,

Neįveiktų tos meilės nė vienas,
Neišrautų to ilgesio švento...

(Iš antologijos
Nemarioji žemė)

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, 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 sankryžų, veda' tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką. ' '

. -Iš' 18-os kokmi j os, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia- yra- paimti Archer Road, 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 ir 
Lvsplaincs River ir pasukti j'kai-

Jeigu apie Lietuvą rašiusių 
■žymiųjų romantikų poetų pa
vardės mums daugiau pažįsta
mos, jei dažnesnis mūsų būsime 
ir jų raštų skaitę, tai naujieji 
laikai pradedami latvio Rainio 
pavarde. Gal kas bus skaitęs šį 
tą ir ruso Balmonto, o jis, žiū
rėkite, yra visą pluoštą eilėraš
čių apie Lietuvą parašęs (jo 
knyga “šiaurės pašvaistė” sku
ta Lietuvai). Latvė Aspazija 
(Rainio žmona) juk ir dramą 
parašė ta tema. Tielo, rašęs vo
kiškai, buvo lietuviškos kilmės. 
Prancūziškai rašęs O. Milašius 
jau daugiau buvo verstas į 
lietuvių kalbą. Miegel (vokie
tė), štrals (latvis), Einborn 
(žydas), Schneur (žydas), Nei- 
dus (žydas), Bahdanovič (gu
das), Karklinš (latvis), Illan- 
koviczowna (lenkė) ir eilė dar 
kitų — štai tie naujieji ir nau>-

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 sie keliai‘nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
87-tą-kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, jausieji laikai, kuriems paskir- 
pervažiuoti jau suminėtus ka-> 
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Nknikui Ruošti

ti paskutinieji antologijos pus
lapiai, visi įdomūs, daugumas 
tikra naujiena. K. Bbr.SKAITYK IR KITAM PATARKSKAITYTI DEMOKRATINĮDIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

MELROSE PARKO
KOLONIJOJ

Lietuvių Bendruomenės val
dyba ir šeštadieninės Mokyklos 
tėvų komitetas dirba sutartinai. 
Lietuviško atžalyno auklėjimas 
ir tėvų, kalbos mokymas rūpi vi
siems šusipratusiems lietuviams. 
Pagal įsisenėjusią tvarką ir šie
met lapkričio 14 d. yra rengia
mas koncertas - balius Eagle sa
lėje. Mat, mokyklos išlaikymas 
pareikalauja daug išlaidų. Uo
lusis visuomenininkas Ą. Rep
šys, 1016 Linden St., Belwood, 
Ill. 60104, tel. 544-3880, rūpinasi 
svečių sukvietimu ir bilietų pla
tinimu. Bendruomenės skyriui 
vadovauja energingas pirm. K. 
Juknelis, kuriam padeda valdy
bos nariais A. Repšienė, V. Ly-- 
ons, O. Mejeris, K. Tautkus ir 
kun. šantaras.

Į Lietuvių koplyčios šventini
mą iš Melrose Parko į Romą bu
vo nuvykę: R. Juknelytė, Z.

MUMS REIKIA
LABIAU SUSIDOMĖTI

POLITIKA
Lietuviai kitataučių tarpe tu

ri gerą vardą; Visa bėda su mu
mis yra ta, kad mums -trūksta 
pasiryžimo labiau pasireikšti, 
ypač politikoje. Apskaičiuoja
ma; kad Chicagoje yra apie 
200,000 lietuvių kilmės' gyvento
jų. O kokią mes turime repre
zentaciją, pavyzdžiui, miesto 
valdyboje? 'Beveik jokios. Tik 
išimtinais atsitikimais vienam 
kitam pasiseka, kaip sakoma, 
prasimušti. O taip yra dėlto, 
kad mes pro pirštus žiūrime į 
politiką.' Tai 'labai klaidinga. 
Mes' turėtumėme raginti lietu
vius, ypač jžtunesniąją kartą,, 
kad labiau domėtųsi politika. 
Tai vienintelis būdas ko nors 
atsiekti.

Mes turime pasimokyti iš ki
tų tautų, kaip laimėti ir savo' 
žmones pravesti. Sakysime, ai* 
riai ir lenkai, kai iš jų tautų kas 
kandidatuoja, tai jie išvysto di
džiausią agitaciją tarp saviškių* 
Mes irgi turime sekti jų pavyz
džiu. . V ...

Lapkričio 3 d. įvyksta rinki
mai. Kandidatuoja ir vienas 
lietuvis. Būtent Theodore Allen. 
Kandidatuoja jis respublikonų 
sąraše į Sanitary District of Chi
cago patikėtinius (trustee).

Allen yra gerai žinomo lietu
vio biznieriaus Alekso Ališaus
ko sūnus. Atsiminkime tai ir 
pradėkime kampaniją, kad jis 
būtų išrinktas. Jo išrinkimas 
žymiai pakeltų lietuvių vardą. 
Be to, jis galėtų daug gero pa
daryti lietuviams. -

Teisėjas Zuris

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 žavėsi. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali- 
yna gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobes virše
liais 180 psL knyga. Joję du vaidini
mai __“Bubulis ir Dundulis", 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 ’riksmų vaidini- 
mss jannlinui u .......a
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. ištorinė 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.

NAUJI E N O S,
1739 Šo. HALSTED STRiEĖT, 

CHICAGO, ILL. 60608

.. V ’U* Svajonių OiLLLD , V vciao.i.uvi hmuiiu-Iš Australijos yra atvykusi fc.. mas jaunimui ir suaugusiems, Kaina
kienė su dukra Rūta ir svė- 
jasi pas seserį O. Raštikienę.

A. a. Jonas Dagys, po trum- 
>s ligos, dalyvaujant skaitlin

gai visuomenei, palaidotas Dan
gaus Karalienės kapinėse iš šv. 
Širdies bažnyčios.

Kun. St šantaras

x:

give...
so more will live '

HEART 
FUND

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO1 LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

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

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

Romaną - galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608.
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rug'piūčio 16 dieną,
BUCO SODE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

m & y j 11 m u

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ-

RUGPJŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI J NAUJIENŲ
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SOVIETINĖ PUBLICISTIKA
KEIČIA SĄVOKAS

Per savo viešpatavimo tarp-,— žemdirbių, darbininkų ir 
snį Rusijoje ir pavergtuose kraš-Į tarnautojų, — visų kova prieš 
tuose, rusai daug ką pakeitė:(rusiškąjį despotizmą, prieš 
kas tik prieš juos, tie gavo bur carinę valdžią. Ta revoliuciją 
žujų vardą; komunistų parti-1 niekas laisvės .triumfo ir socia- 
ja praeitais ir šiais metais jų lizmo pergalės nepasiekė, tik 
spaudoje jau vadinama ir le- buvo atgauta lietuvių spaudai 
ninine partija, o jau Leninu ir laisvė, 
leninizmu beveik kiekvienas į riaus 
straipsnis mirgėte mirga. Le 
ninas jiems tapęs šventų šven 
Šiaušiu — kasdienine jų duo-
na. • \ «.

Rusai šfovindąųri »tą savo 
• “švenčiausiąjį”, ko ne dš -proto 
kraustosi. Aiškumo dėlei ver
ta bent kiek susipažinti su Lie
tuvos TSR nusipelniusio žur
nalisto I Kašnickio straipsniu 
“Didžiosios epochos metrašti
ninkai”, tilpusiu 1969 m. “Ko
munisto” 5/539/ nr. šis 1945 
metais iš Rusijos atsiųstas Į 
Lietuvą rusintojas Igoris Kaš
nickis, Vladimirovičius, dir
bąs “Sbvietskaja Litva” redak
cijoje, tauškia:

“...Lenininė partinė publi
cistika iš pagrindų pakeitė pa
čią metraštininko sąvoką, pra
turtino ją nauju turiniu”.

“Šio amžiaus pradžioje bol
ševikų partija paragino litera
tus ir žurnalistus studijuoti ir 
kurti naują dabarties istoriją. 
Taip buvo pradėta kurti revo
liucini metraštį apie .' liaudies 
darbą, jos kovą už laisvės 
triumfą, socializmo perga’- 
lę...” (41 psl.).

Tikėtina, kad šio
pradžioje bolševikų partija 
pradėjo kurti naują istoriją, 
tik toji jrevoliucija buvo ne 
vien bolševikų, o visos liau
dies, — ūkininkų, valstiečių

mes mokomės

amžiaus

nors ir su gubernato- 
cenzūra; panaikinta 

baudžiava ir valstiečių žemės 
išperkamieji mokėsčiai. Nū
dien tą bendrą darbą savinas? 
komunistai. Toliau liaupsina: 

“Iš Vladimiro Lenino — ne
prilygstamo redaktoriaus ir 
publicisto
praktiškumo, principingumo, 
idėjiniu aistringumo, moko
mės nesitaikstyti su buržuazi
ne ideologija,- nuosekliai ko
voti už generalinę partijos li
niją... Todėl šiandieną ypač 
svarbu, kad publicistas būtų 
savo specialybės meistras, kaip 
reikalavo Leninas, aiškinti
komunizmo idėjas, partijos
lozungus,..? (41 psl.). - ‘ 

“Partinė publicistika, kaip ir 
kiekvienas didelis menas, turi 
savo mūzą. Jos vardas, mano 
manymu, — idėja. Savo komu 
riistiniu idėjiškumu, partišku
mu, liaudiškumu, teisingumu, 
savo klasinių pozicijų tvirtu
mu tarybinė spauda nusipelnė 
dideli autoritetą masėse, jų pa
garbą.(42 psl.).

Taip, Sovietų Rusijoje le- 
hininė partinė publicistika pa
keitė ne tik metraštininko, bet 
ir demokratijos sąvoką. Ru
sams ir reikėjo įkeisti, nes jie 
daug ką supranta kitaip, negu 
visas pasaulis. Pas juos melas 
vadinamas tiesa, despotizmas 
— demokratija ir t. t. Šią tiesą
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Britai sugalvojo naują metodą kitataučiams angliškai mokyti. Kai jauna anglė nusiima suknelę, 
mokytojas užrašo ant lentos: "Ji nusiėmė savo suknelę", pats kelis kartus žodžius pakartoja, o vė
liau liepia angliškai besimokinantiems mokiniams tai kartoti. Pasirodo, kad toks angly kalbos mo
kymas gana sėkmingas. Britu televizija ryžosi tas pačias angly kalbos pamokas mokyti televi
zija. Pasirodo, kad angliškai noriai mokosi net ir tie, kurie gana neblogai angliškai kalba. Jiems 

patinka nauji mokymo metodai ir priemonės.

Auo

Passbook Savings 
All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1914 metų
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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4M0 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS NO2 

PHONE: 2544471

ypač ryškiai atvaizduoja Vil
niuje leidžiama sovietinė “Tie
sa”, kurioje galima apb’kti tik 
mažytį trupinėlį tiesos. Pažvel
kime i š. m. birželio 14 d. “Tie
sos” numeri ir Įsitikinsime, kas 
rusams,yra tiesa.

Pirmame puslapyje viršuje 
atspausdinta raudonomis rai
dėmis “Visi į rinkimus!” Ir 
kam ši kvaila apgaulė?” L'ž 
juos šiandien balsuoja Tarybų 
Lietuva”, na ir įdėti 42-jų, se
niai kompartijos paskirtų į 
TSRS aukščiausiąją tarybą, 
asmemj atvaizdai. Virš jų gal
vų oficialūs iš rinkikų pasit$- redaktorius ir publicistas, bet 
čiojimo žodžiai: “Balsuodami kuo tas neprilygstamumas pa- 
už komunistų ir nepartinių sižymėjp, taip ir nenurodyta, 
bloko kandidatus, tarybiniai Kad Leninas buvo 
žmonės balsuoja už neišardo- žmogžudys 

!mą Komunistų partijos ir visos 
liaudies vienybę, už tolimesni 
socialistinės demokratijos klės 
tėjimą!” Argi gali būti dides
nė ironija?

Pačiame pirmame straips
nyje -Tarybinių žmonių pasi
didžiavimas”, visai nejunta
mas rinkikų, bet kompartijos 
pasididžiavimas,- kad i aukš
čiausiąjį sovietų organą gali 
pasiųsti savo darbo draugus.- 
Tai ir vra socialistinė demo
kratija praktikoje, kuriai pa
grindus padėjo didysis Lėni-’buvo linčo teismas 
naš”.

Visas kultūringas pasaulis 
supranta kaip valstybės valdy- 
mosi formą, kur krašto gyven
tojai patys ar per savo partijas 
pasiūlo kandidatus Į valdžios 
organus, rinkimuose už juos 
balsuoja ir, žinoma, į juos tu-

ri Įtakos, kaip savo reprezen
tantus. Kandidatų būna ir vi
sokių pasaulėžiūrų, kad žmo
nės galėtų išsirinkti geriausius. 
Sovietų Rusijpje tokių rinki
mų negali būti, nes ten viešpa
tauja prievarta, gyventojus 
prievartauja sovkompartija. 
Partija puikiai žino, kad vyk
dant demokratinius rinkimus, 
nė vienas partietis nebūtų iš
rinktas. Todėl Leninas despo
tišką socializmą pavadino so
cialistine demokratija.

I. Kašnickis tvirtina, kad Le
ninas ibuvęs neprilygstamas

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

■ DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

PER ANNUM PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

• 2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY’

Zs/vv, 

ZZ^/SAFETY OF 
/S7 YOU R SAVINGS

Chicago Savings
„ and Loan Association

UP TO / 
S20,000.,

'Q PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK
- ACCOUNTS

'0 PER ANNUM

žiaurus 
nepaslaptis. 

Taip, jis savo rankomis gal ir 
nieko nenužudė, bet jis skati
no tą daryti.

Sovietai skelbia, kad Rusi
jos valdžią jie paėmė revoliu
cijos keliu. Tai grynas melas: 
jie 1917. XI. 7 su sąmokslinin
kais ginkluotu perversmu pa
grobė valdžią. Lapkričio 18 d. 
Leninas išleido atsišaukimą, 
kuriuo kvietė dirbančiuosius 
suimti ir atiduoti liaudies teis
mui kiekvieną, kuris tik jiems 
priešingas. Liaudies teismas 
1__ _Leninas
paskelbė šūki: “Grobk, kas 
buvo prisigrobta”. Ir prasidė
jo grobimas ir žudymas.

Kovai su priešais, 1917. XII. 
20 buvo Įsteigta “Vserosijskaja 
Črezvyčainaja komisija”, trum
pai vadinama “čeką”. Atrodo, 
kad čekistų darbelius pažįsta
me, todėl daug aiškinti neten
ka.-

Lenino 1918. XII. 25 “Prav- 
doje” pasakyta: “Mes nekovo
jame prieš paskirus asmenis, 
bet mes naikiname visą buržu
azinę klasę... ” Vadinas pats 
prisipažino, kad esąs žmogžu
dys.

Beveik iki 1919 metų pra
džios, mažiausiam Įtarimui 
esant, čeką Įtariamuosius už
darydavo kalėjime ir po trum
po tardymo sušaudydavo, kar 
tais koki ir Į laisvę išleisdavo. 
O 1919. IV. 15 Leninas dekre
tu Įsteigė priverčiamųjų darbų 
stovyklas.

Kai Leninui nepavyko pa
sauli pavergti, 1922 metais jis 
jau ir taip prašnekėjo: “Skir
tumus tarp tautų reikia ištirti 
ir išspręsti susipratimo dvasio
je, imant dėmesin ir gerbiant 
atskirų tautų., ir atskirų Bau
džiu interesus”. Bet ir tai tik 
tokie žodžiai — darbai ’prie-

Kaip Kašnickis tvirtina, so
vietai iš Lenino niokosi dau
giausia praktiškumo ir su juo 
susijusių kitų dalykų, 
partinė publicistika yra idėja, 
su tuo reikia .sutikti, bet kad 
joje yra liaudiškumas ir teisin
gumas, kad sovietinė’ spauda 
nusipelnė dideli autoritetą ir 
pagarbą masėse, tenka labai 
abejoti. Juk kas tik domimės 
sovietiniu gyvenimu žinome, 
jog masės sovietinės spaudos 
kratosi, kaip velnias kryžiaus. 
Per virš 50 metų sovietinis 
žmogus Įsitikino, jog sovietinė 
spauda klasta ir melu pagris
ta, joje retas tiesos žodis ran
damas. Sovietinė spauda mil
žinišku tiražu išleidžiama, per 
prievartą masėms grūdama, 
kad tik ją skaitytų 
Įtikėtų arba nors 
tikį. Bet kam ta vaidyba? ži
noma, ji tik Sovietijoje ir su
prantama — apgaulei.

štai š. m. liepos 23 d. “Tie
sa”. Paskutiniame puslapyje 
rėkiama “Liaudis tampa kraš
to turtų šeimininku”. Sako: 
“Šios eilutės Įrašytos Liaudies 
seimo 1940 m. liepos 23 d. po
sėdyje priimtame dokumente 
— Deklaracijoje apie bankų ir 
stambiosios pramonės nacio
nalizavimą. .. Tai buvo žings-

uis. kuris išmušė pati svar
biausią buržuazinės klasės gin 
klą respublikos ekonomijoje, 
kuris įtvirtino didelę socialis
tinės revoliucijos pergalę”.

Liaupsinamas tas, kas liau
džiai puikiai žinoma. Juk pats 
liaudies seimas posėdžiuose 
nieko negalėjo padaryti: vis
kam dirigavo sovkompartija ir 
taip atstovų įsimaišę čekistai, 
kurie viską seimo vardu ir at
liko. Teisingai, nacionalizavo 
ne tik bankus ir stambiąją 
pramonę, bet viską. Juk liau
dies seimas nebuvo įvedęs So
vietų Rusijos įstatymų^, o jais 
jau nuo pat okupacijos pra
džios imta vadovautis. Pa- 
skaelbt, kad krašto turtų šei
mininku tapo liaudis, bet pa
lys turtai iš karto nvko — ke
liavo i plačiąją Rusiją ir turti
no, sovkompartijos narius so
tino. Nors 1940 — 1941 metais 
krašto turtų savininkams ir 
užplūdusiems, išbadėjusiems 
sovietams dar maisto užteko, 
tačiau kasdieniniam vartoji
mui daiktų, žemdirbiams rei
kalingos padargams medžia
gos ėmė stigti, duoklių reika
lavimai kasdien augo. Už žvė
riškų prievolių neatlikimą 
žmonės buvo teisiami ir bau- J I

Kad *uo metu (Iar nesupran- 
Į taniomis bausmėmis — trėmi- .9
Imu ir privėrė, darbų stovyklo
mis.

Ir dar I. Kašnickis vapalio- 
Ja:

“Klasinis priešas, turėda
mas masines informacijos prie 
mones, transliuodamas savo

laidais Įvairiais “balsais”, mė
gina apnuodyti žmonių sąmo
nę buržuazine ideologija. To
dėl ypatingą reikšmę Įgauna 
kryptinga kontropropaganda; 
reikia demaskuoti tą gyveni
mo būdą, kurį Amerikos im
perializmas mėgina žandariš
kais metodais primesti visam 
pasauliui”.

Juk netiesa, kad Amerika 
mėgina žmonių sąmonę ap
nuodyti buržuazine ideologi
ja, bet tik nori atskleisti ir de
maskuoti sovietinį melą. Ame
rikos vadinimas imperialisti
niu kraštu yra daugiau negu 
melas, nes ji neturi užgrobusi 
svetimų kraštų, kaip pad ari u-, 
si Sovietų Rusijos imperialisti
nė sovkompartija. Ar gi kam 
paslaptis, kad šiuo metu di
džiausia pasaulyje imperialis
tinė valstybė yra Sovietų Rusi
ja? Tą puikiai žino ir Igoris 
Kašnickis, bet jis neprisipa
žins. Ne paslaptis, kad dabar 
Sovietų Rusiją valdo jau rau
donieji buržujai pilna ir tikra 
prasme.

Tai taip lenininė publicisti
ka supranta metraštininko są
voką ir taip melu praturtino 
jos turini.

J. Mažiukas

Naujienų Piknikas 
įvyks rugpiūčio 16 d.

Bučo sodyboje
Willow Springs, III.

ir melui 
apsimestų

‘ "RWI.I.I III. I ■...... .

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ 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.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokia adresą:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

z

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

NSUREt

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

žingi.
Kaip spauda skelbia, Leni

nas buvo žmogus be moralės ir 
be sąžinės. Čikagos “Sun Ti
mes” 1969. XI. 9 paskelbė, kad 
Leninas turėjęs meilužę Inessa. 
.To žmona Krupskaja norėjusi 
su juo skirtis, bet jis nesutikęs 
ir meilužės neatsisakęs. Pran
cūzų šaltiniais, Leninas sun
kiai susirgęs sifiliu.

UNIVERSAL
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
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Ką komunistai duoda darbininkams
Lietuvos komunistų partijos centro komitetas Lietu

voje turi laisvas rankas. Kraštą okupavisios rusų karo 
jėgos leido Antano Sniečkaus vadovaujamai komunistų 
grupei “žingsniuoti į komunizmą” kaip jie nork Jeigu 
Sniečkus arba artimiausieji jo patarėjai kartais suabejo
tų, kas daryti, arba nežinotų kaip darbą atlikti, tai rusų 
komunistų partijos patarėjai tuojau Sniečkui pasako, ku
ria kryptimi traukti.

Propogandinė Lietuvos komunistų literatūra visą 
laiką tvirtino, kad vien tik komunistų partija rūpinasi 
Lietuvos proletarų, o antroje eilėje ir' darbininkų reika
lais. Pirmais nepriklausomo gyvenimo metais komunistai 
skverbėsi Į profesines lietuvių darbininkų sąjungas, kad 
galėtų pagrobti jų vadovybę ir vesti organizuotus darbi
ninkus Į kovą prieš “lietuvišką buržuaziją”. Visi žinome, 
kad stambių kapitalistų ir buržujų Lietuvoje nebuvo; 
todėl kova buvo nukreipta prieš “smulkiąją buržuaziją”.

Bet prieš 30 metų “smulkioji buržuazija” išnaikinta. 
Miestuose iš “smulkių buržujų” atimtos krautuvės, koo
peratyvai, namai, o kaimuose iš “smulkių buržujų” atim
ta žemė,- galvijai, žemės ūkio Įrankiai ir kitoks turtas. 
Jei kuris “smulkus buržujus” drįso priešintis, tai čekis
tai tokiam paleido kulką Į pakaušį, o jo žmoną su vaikais 
išvežė i Sibirą. “Smulkūs ir stambūs buržujai” iki šiai 
dienai tebelaikomi Sibire. Tik suproletarėjusiems leido 
sugrįžti į gimtinį savo kraštą, nors jiems dar uždrausta 
grįsti į gimtinį savo kaimą.

Dabar visi Lietuvos gyventojai yra proletarai. Jeigu 
kuris ką turėjo, tai tas suproletarintas, viskas iš jo atim
ta. Vieni dirba įvairiose dirbtuvėlėse, o kiti suvaryti į 
kolchozus ir sovchozus. Savo žemės jie neturi, savo dar
bo įrankių neturi. Kiekvienam nurodoma darbo vieta ir 
paskirtas laikas. Kiekvienam paskirtas atlyginimas. Lie
tuvoje jau prieš 30 metų įvesta “socialistinė” santvarka, 
iš kurios visi, komunistų partijos vadovaujami, vedami į 
“komunistine santvarka”.

Kaip greičiau.į tą “komunistinę santvarką” nužings
niuoti? Šį klausimą bandė spręsti įvairių kraštų komu
nizmo “teoretikai”, bet vienodo sutarimo nepriėjo. Bet 
tie nesutarimai lietuviams nesvarbūs, nes niekad nelei- 

. džia jiems tokių diskusijų viešai kelti. Lietuviams svar
bu, ką Antanas Sniečkus, vyriausias sovietų imperializ
mo gauleiteris Lietuvoje, pasako. O jis į plenumą nuva
žiavusiems Lietuvos kompartijos centro komiteto na
riams štai ką pasakė:

$5.00
$1.75

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _ ____
pusei metų __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _ $21.00
pusei metų$11.00 
.vienam mėnesiui —--------- $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$20.00
$11.00

Kodel komunistai neiškėlė byloS, o pasiuntė 
stačiai beprotnami?

(Iš Vakarus pasiekusių gen. Grigorenko užrašų)

Vienas iš sovietų policijos 
labiausiai kankinamų intelek
tualų yra jau seno amžiaus, 
daug nusipelnęs Raudonosios 
armijos generolas Grigorenko, 
kurs užsitraukė Kremliaus des
potų nemalonę savo užsistoji
mu už genocido priemonėmis 
naikinamus Krymo totorius ir 
už pareiškimą protesto prieš 
■Čekoslovakijos invaziją.

Ilgą laiką įvairiais būdais 
vyrą terorizavę ir teismais bei 
areštais grasinę, komunistai pa
galiau apsisprendė pasielgti da
bar Sovietą Sąjungoje leng
viausiu ir patogiausiu būdu 
kaip nepageidaujamais asmeni
mis nusikratyti.

Čia pateikiamoje ištraukoje 
pats gen. Grigorenko aiškina, 

“Viena iš lemiamų sąlygų, kad 1970 metų planas 
ir viso penkmečio planas būtų sėkmingai įvykdytas, 
yra plataus ir veiksmingo kaimo darbuotojų socia
listinio lenktyniavimo organizavimas. Mūsų respub
likoje yra neblogos lenktyniavimo formos, jo nugalė
tojams taikomos moralinio ir materialinio atlygini
mo skatinimo priemonės. Lietuvos KP CK ir respub
likos vyriausybė reguliariai susumuoja lenktyniavi
mo rezultatus pagal žemės ūkio gamybos šakas tarp 
rajonų, kas mėnesį leidžiami biuleteniai — rodikliai, 
atspindintys, kaip vykdomi scialistiniai įsipareigo
jimai gyvulininkystėje. Tokia praktika prigijo ir ra
jonuose. Jau tapo tradicija rengti rajonines ir res
publikines artojų, melžėjų bei kitų profesijų dar
buotojų varžybas”. (“Tiesa”, Vilnius, 1970 m. rug
piūčio 6 d., 3 psl.) "
Sniečkus ištisas tris valandas aiškino suvažiavusiems 

komunistų partijos, centro komiteto nariams, ką jie turi 
daryti ir kokių priemonių imtis, kad visi okupuotos Lie
tuvos darbininkai būtų įtraukti į lenktyniavimą ne vien 
to paties kolchozo darbininkų tarpe, bet kad išeitų į lenk
tynes su kitais kolchozais, o vėliau, kad visos Lietuvos 
darbininkai įsitrauktų į lenktynes su kitomis rusų pa
vergtomis ir suproletarintomis respublikomis.

Lietuviai iš prigimties yra darbštūs žmonės. Jie no
riai dirba, jie taupūs, jie netingi įrankius prižiūrėti ir 
darbą tvarkingai ir laiku atlikti. Karo metu išblaškyti 
lietuviai yra visų gaudomi, nes kiekvienas pramoninin
kas įsitikino, kad lietuvis yra geras, doras ir teisingas 
darbininkas. Bet kokiame krašte ir prie bet kokio darbo 
lietuviai stebuklus padaro. Jų raginti nereikia, jiems 
priežiūra nereikalinga. Jie patys dirba.

Kas tuo tarpu darosi suproletarintoje Lietuvoje? 
Pasirodo, kad-komunistams nuolatinio, sunkaus, pasto
vaus lietuvių darbo neužtenka. Visi valstybiniai jų planai 
nueis niekais, jeigu lietuvis neskubės, jeigu jis nepadarys 
dar daugiau, negu padaro; jeigu jis nesivaržys su savo 

’kaimynais jeigu jis nesistengs dar-daūgiau padaryti. 
Komunistų partijos pirmasis sekretorius reikalauja, kad 
lietuviai artojai dar daugiau artų, kad melžėjos dar 
skubiau, melžtų ir daugiau išmelžtų.

Laisvame pasaulyje darbininkai lenktynių ir varžy
bų vengia. Organizuoti darbininkai prieš tokias lenkty
nes kovoja. Protingi pramonininkai pataria darbinin
kams neskubėti, bet geriau atlikti darbą, tuo tarpu Lie
tuvos komunistų partijos vadovybė planuoja, kaip įtrak- 
ti daugiau darbininkų į lenktynes, kaip tas lenktynes pa
daryti greitesnėmis. Rusams, komunistams ir Sniečkui 
ne darbininkų gerbūvis, ne lengvesnės darbo sąlygos rū
pi, bet galimai didesnis darbininkų išnaudojimas labiau
siai varginančiomis lenktyniavimo priemonėmis. .

kodėl jam nekelta bylos, o pa
siuntė jį į proto ligonių kacetą.

'“AŠ taip pat žinojau, kad 
kiekvienas nusikaltėlis bijo vie
šumos. O teismas yra viešuma. 
Dėl to jie neatiduos manęs teis
mui. Lieka jiems kitas kelias— 
pripažinti mane bepročiu, šiuo 
atžvilgiu klaida buvo padaryta 
Taškente. Berezovskis, pats sa
ve garbinąs idiotas, rimtai tikė
jo, kad jis gali man sudaryti 
bylą. Štai kodėl jis negalėjo su
prasti tos išvados, kurią pada
rė psichiatrų komisija, ir kodėl 
jis nepasirūpino parinkti komi- 
sijon tokius narius, kurie nea
bejodami būtų pripažinę mane 
nepilnapročiu. Kai taip atsiti
ko, susidarė tokia padėtis, ku
rion turėjo įsikišti Maskva.

“Laukiau to įsikišimo nuo 
pat to meto, kai tik paskaičiau 
išvadą, kurios priėjo Taškento 
psichiatrų komisija. Atrodo, 
kad jis, savo viršininkų išbar
tas, pusiau pro pirštus žiūrėjo 
į visa ką, kai jau komisija buvo 
baigusi darbą, ir nebesidomėjo 
mano byla, štai dėl ko aš lau
kiau antros komisijos ir žino
jau, kad šįkart jie neberizikuos 
ir paskirs mane į tą instituciją, 
kuri ir yra tik tam tikslui, kad 
būtų kur dėti KGB nepageidau
jamus žmones, tuos, kurie ne
padarė jokio nusikaltimo ir yra 
sveiko proto, pripažįstant juos 
bepročiais ir pavojingais visuo
menei. Pabrėžiu: aš tai žinojau. 
Bet kas gi pačioje savo gilumo
je nesinešioja vilties, kad bus 
geresnis sprendimas!

“Daktarė, kuri prižiūrėjo 
mane 1964 m., Margarita Felik
sovna, užrašinėjo mano atsaky
mus iškraipytus. Ji tai darė ne 
tiek norėdama pripažinti mane 
bepročiu, kiek greičiau dėl savo 
politinio nemokšiškumo ir filis- 
tiškos psichologijos.

“Baigėsi izoliacija, ir .prasi
dėjo aiškinimas. Sekančią die
ną buvo atidaryta kamera, ir 
man buvo pasakyta eiti kalbė
tis su skyriaus viršininku prof. 
D. R. Luntsu”.

Grigorenka po to buvo pripa
žintas protiškai nesveiku ir ši
taip nusako savo apklausinėji
mą,:

“Rugpiūčio 6 d. man buvo pa
rodytas nutarimas, kuriuo tar
dytojas skiria mano bylai psi
chiatrų komisiją. Iki tol nebu
vo tardomas, o dabar staiga 
klausimas: “Ar tu nesi kvailas, 
seni?” Bet tai ne pats svarbiau 
sias. Dar daugiau, nurodyda
mas man, kad tas nutarimas ki
lo tik dėl to, jog aš kartą jau 
esu buvęs pripažintas nesvei
ku, jis balsiai perskaitė tą SS 
RS kriminalinio statuto straip
snį, pagal kurį tardytojui duo
dama teisė painformuoti kalti
namąjį apie tokį nutarimą. Ir 
jis pridėjo: Kaip matai, aš pats

sios medžiagos ginamajam nu-į 
bausti ne daugiau kaip tre-’ 
jiems metams? Suprantama, 
kad tai būtą reikalingą, jei kil-f 
tų abejonė, ar iš viso padarytas 
nusikaltimas, arba jeigu įrody
mai yra labai menki.

2. Kuo remdamasis tardyto* 
jas, kuris prieš pasiųsdama j 
kaltinamąjį teisminėn psichiati 
rų komisijon neturėjo jokig 
abejonių dėl jo sveikatos, stai
ga po komisijos pradėjo taiju 
stipriai abejoti, nors,buvo pri| 
pažinęs jį visiškai sveiko protof 
kad net laikė nebereikalingi^ 
dalyku sudarinėti tą antrąją 
komisiją? Ar nebūtų tik teisini; 
ga darytis prielaidą, kad tardyf 
toj as nenorėjo atvirai priešinį 
tis ekspertų išvadai, iš ankstct 
žinodamas, kad kaltinamasis 
gali pradėti prieštarauti? Ki-j 
tais žodžiais tariant, tardyto^ 
jas sudarė sau reikalingas są-| 
lygas, kad galėtų pasidaryti to-| 
kias išvadas; kokių jam reikia^ 
dėl mano proto.

“Keletas žodžių dėl ekspertųj 
Serbskio institute. Be„ tų duo-| 
menų, kuriuos ji gavo iš Tas-’ 
kento komisijos, ši komisija dar; 
papildomai turėjo psichologiniu • 
tyrimų duomenis ir papildomą! , 
encefalogramą. Ar tie dalykai, 
tokie jau reikšmingi, spren-g 
džiant apie psichinę būklę? Pa-f 
galiau dėl tos komisijos darbą 
Kai jau buvau matęs, kaip dir-| 
bo Taškento komisija, tąi šitosį 
darbas tikra parodija, turintį 
galvoje, kad tai yra ekspertųj 
komisija. Jokio medicininio ap-| 
žiūrėjimo. Greičiau tardymas,! 
atliekamas vieno žmogaus. Ma-| 
ja Michailovna rašinėjo sau| 
užrašų knygutėje, kai kiti du| 
komisijos nariai pusiau snaudė.| 
Danilas Romanovičius taip toli» 
nukeliaudavo mintimis, kad het| 
tekdavo kartoti klausimą, kai į 
pirmininkas kreipdavosi į jį.OI 
ir tas vienas, kuris-vedė forma-! 
lų pasikalbėjimą, nekreipė dė-| 
mesio į atsakymus. Bendras įš-| 
pūdis: sprendimas jau iš anks-l 
to buvo nutartas, o komisija. 
tik dėjo antspaudą ant to, kas 
prieš tai buvo paruošta.

“Taigi, palyginus abi komisi
jas, pati svarbiausia išvada ga
lėtų būti - pasidaryta šitokia: 
kbiftisijos savo žinioje turėjo 
visiškai tuos pačius faktus: pa
pildoma encefalograma, papil
domas psichologinis tyrimas iri 
kvalifikuotų ir bešališkų egza- ■ 
minuoto  jų pakeitimas vos prasi ■: 
trynusiomis ir tarpusavyje ple-; 
pančiomis slaugėmis vargu gą- j 
Įėjo praturtinti antrąją komisi-| 
ją. Iš esmės jos skyrėsi pava-t 
dinimais: pirmoji buvo vadina-1 
ma laboratorine, antroji klini-s 
kine.

Tačiau esama ir esmingesnioį 
skirtumo: pirmoji komisija dir-į

■* (Ųukėlta į 5 psl.)

pa-

laikau tamstą visiškai norma
liu, bet pagal įstatymą tai turi 
nuspręsti specialistai. Kai aš 
paprašiau, kad į komisiją būtų 
paskirti trys mano pažįstami 
psichiatrai, atsakė, kad tai nepa
tartina daryti, nes jo nutarime 
išvardytieji specialistai, kurie 
iš tiesų yra žymūs specialistai 
ir visiškai bešališki žmonės, jau 
pradėjo studijuoti bylos me
džiagą ir naujų įjungimas tik 
bereikalingai užvilkintų. IŠ to 
aišku, kad man nedalyvaujant 
tardytojo parinktieji ekspertai 
iki sesijos pabaigos (rugpiūčio 
18 d.) turėjo 10 dienų laiko me
džiagai studijuoti. Kokia me
džiaga buvo jų žinioje?

“1. Dokumentai klinikinių 
tyrinėjimų mano bylos Serbs- 
kio institute 1964 m., įskaitant 
psichologinius tyrimus ir ence- 
f alogramą;

“2. Medžiaga, kurią pateikė 
Leningrado specialioji psichi
nių ligų ligoninė;

“3. Leningrado rajono Mas
kvoje sveikatos centro psichia
tro išvados;

“4. Pradinio apklausinėjimo 
medžiaga mano byloje.

Kaip man atrodo, buvo 
kankamai medžiagos prieiti 
šališko sprendimo.

Su visa tuo susipažinusi, ko
misija, į kurią įėjo nusipelnęs 
mokslininkas, ‘ Vidurinės Azijos 
karinės srities psichiatrinis vir
šininkas prof. F. F. Detingofas, 
pulkininkas E. B. Kananas ir 
dvi gydytojos, teismo medici
nos specialistės Smirnova ir 
Slavgorodskaja, aiškinosi mano 
bylos reikalą rugpiūčio 8 d. 
Aiškinimasis užtruko apie tris 
valandas. Jie smulkiai klausi
nėjo mane. Jie taip pat tikrino 
mane. Visi keturi gyvai daly
vavo tame pokalbyje. Tikrinant 
kiekvienas laikė savo pareiga 

>patys įsitikinti, kaip aš rea
guoju.

“Komisijai prisistačiau sū 
tokiu jausmu, kad mano bepro
tybės klausimas jau yra nu- 
nuspręstas iš anksto. Tačiau ty
rimo metu pasireiškusi ta to
kia dalykiška ir draugiška at
mosfera nesąmoningai privertė 
mane patogiau pasijusti, ir aš 
net pradėjau tikėti, kad galiu 
susilaukti bešališko- sprendimo?

“Spalio 22 d. netikėtai bu
vau nugabentas į Serbskio in
stitutą, tardytojo prieš tai net 
nesupažindintas su antrosios 
komisijos nutarimu. Iš to išei
na dvi nesąmonės.

“1. Būtu galima laikyti natū
raliu dalyku, kad gynyba reika
lautų antros ar net trečios ir 
ketvirtos komisijos ginamajam, 
kuris yra padaręs sunkų nusi
kaltimą, nusipelnantį mirties 
bausmės. Bet kodėl tardymo 
komitetas turėtų reikalauti an
tros komisijos, kai jau yra su
rinkta pakankamai kaltinamo-

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
65. -

Graikų meistrai jame piaus 
tė intiglijas, o romėnų ir intiglijas ir ka
me; pagaliau Korane šeštasis iš septynių 
musulmonų dangus vien tik iš jacintų. Ir 
dabar, kai Vakaruose šis akmuo kariais 
tik atsitiktinai sutinkamas geresnėse bran
genybių parduotuvėse, Barnioje, Siame, 
Ceylone ir kituose Tolimųjų Rylų kraš
tuose jis randamas kiekviename padores
niame bazare ir kiekvienas pasiturintis 
žmogus jį brangina savo šeimos papuoša
luose.

Kokios šio akmens nepopuliarumo 
priežastys Vakaruose, pasakyti sunku, 
bet lai pagaliau ir nesvarbu. Viena betgi 
tikra, kad zirkonas šio nepopuliarumo 
neužsitarnavo. Kada šį akmenį bevartysi- 
nie, kada į jį bežiūrėsime, saulei šviešiant 
ar prie žiburių, visada jis malonus savo 
spalvomis, o savo blizgesiu ir vidinėmis 
ugnimis dažniausia Įspūdingesnis už kitus 
brangiuosius akmenis, kuriems jis arti
mas viena ar kita savo spalva. Baltasis ar
ba tikriau bespalvis zirkonas, gavęs brili
antinį šlifą, savo spalva, blizgesiu ir iš vi
daus try kštančiomis ugnimis, tiek pana
šus į deimantą, kad saulėtą dieną ir gera 
akis negali pastebėti skirtumo.

Zirkonui vardą davė pracūzai, bet ma
noma, kad jis greičiausiai kilęs iš arabų 
žodžio zarųun, reiškiančio — ryškiai rau- i 

donas, ar persų zargun, apibūdinančio 
aukso geltonumą. Abiem atvejais vardas 
gana tikslus, nes zirkonas, kaip daugia
spalvis akmuo, sutinkamas ir vienoje, ir 
kitoje šių spalvų.

Chemine sudėtim zirkonai yra zirkonio 
' silikatai. Pagal sunkumą, kristalizaciją, 
! kietumą ir kitas fizines ir optines savybes 
j jie skiriami į dvi pagrindines grupes, ku

rių pirmosios lyginamasis svoris yra tarp 
4.65 4.71, antrosios — tarp 3.94—4.10. 
Kristalizacija tetragonalinė. Zirkonai gam 
toje randami arba paprastais keturkam
piais kristalais, užsibaigiančiais galuose 
piramidėmis arba vandens srovėse apsidč- 
vėjusiais akmenimis be išorinės kristaliza
cijos žymių. Papuošalams tetinka tik pa
tys gražiausi specimenai, visiškai skaid
rūs ir gerų spalvų.

Zirkono refrakcija labai didelė, refrak
cinis indeksas 1.928, kartais dar didesnis ir 
labai artimas deimantui. Betgi atskirti jį 
nuo deimanto nėra sunku. Zirkonas ne tik 
žymiai sunkesnis už deimantą (zirkono ka
ratas visada žymiai mažesnis už deimanto 
karatą), bet ir dvigubai refraktyvus. Žiū
rint i bespalvi briliantiškai šlifuotą zirko- 
ną iš viršaus žemyn kiekviena plokštumč- 
lių susikirtimo linija atrodo dviguba, o 
deimante ji visada aiškiai viena. Lygiai 
tokiu pat būdu ji nesunku paprasta akim 
atskirti ir nuo baltųjų safyrų ir kitų spal
votų ir baltųjų paprastosios rcfrakcijos 
akmenų.

Zirkonai priklauso prie vidutinio kie

tumo akmenų, Mohs skalėje jie tarp 7 — 
7.5. Jie tinka visiems vyrų ir moterųi pa
puošalams, tik žieduose juos dera dėvėti 
su didesniu atsargumu, negu deimantus ar 
korundo akmenis.

Senieji .vardai-—hiacintas ir jacintas te
bėra naudojami Rytuose, bet Vakaruose 
akmuo paprastai vadinamas zirkono var
du ir tuo lengviau išvengiama galimų klai
dų. Kaip matome, abu vardai labai pana
šūs, bet akmens yra kiek skirtingi. Hia
cintas- yra žymiai sunkesnis, lyginamasis 
svoris 4.67 — 4.71, jis kiek minkštesnis, 
skaidrus, ugnies raudonumo ar violetinės 
spalvos. Jacintas kiek kietesnis, lyginama
sis svoris 4. — 4.1, taip pat skaidrus, gelto
nas, oranžinės ar lapo žalumo spalvos, 
kartais kiek artimesnės peridotui.

Rausvai rudų zirkonų yra gana daug, 
bet jų paklausa labai menka, mėlyni, auk
so geltonumo ir deiniantiškai balti zirko
nai turi labai plačią rinką, bet jų randama 
labai mažai. Apie 1936 m. išsiaiškinta, kad 
Siamo rudieji ir rausvai rudieji zirkonai, 
kaitinami ore 850 — 1000° Celsijaus tem
peratūroje, keičia spalvą ir virsta puikiais 
auksiniai geltonais ir deimantiškai bespal
viais akmenimis, o tokioj temperatūroje 
kaitinami be oro tampa mėlyni ir deiman
tiškai bespalviai. Dabar Rytuose susikū
rusi ištisa šitokio zirkonij perspalvinimo 
pramonė, beveik tikra, kad bemaž visi gel 
toni, mėlyni ir bespalviai zirkonai anks
čiau ar vėliau praėję per šį karšti. Šis pro
cesas akmenų nesugadina ir jų vertės ne

t sumažina. Juo, kaip ir šlifu, tik išryški
nama puikiosios akmens ypatybės.

Brangenybių prekyboje toki vardai, 
kaip Siamo akvamarinas ar Matūra dei
mantas, nieko bendra neturi nei su akva
marinu, nei su deimantu. Pirmuoju atve- ' 
ju tai melsvieji Zirkonai, rasti pietinio Si
amo kasyklose, antruoju — bespalviai zir
konai, ’ randami Ceylone ir per Matūra 
uostą išvežami iš krašto. Kita vertus, or- 
ientalinis hiacintas nėra joks hiacintas, o 
lik kartu su zirkonais rastas spinelis ar 
granatas.

Zirkonai nėra retas mineralas? Jo ran
dama gneizuose, skalūnuose, granito uolo
se, o taip pat upių sąnašose ir žvyrynuose. 
Bet brangiųjų akmenų kokybės zirkonų 
vis dėlto labai maža. Europoje zirkonai 
randami tik dviejose vietose: Prancūzijoje 
ir prie Iliųenio ežero kalnuose Rusijoje. Ir 
vienur, ir kitur kristalai aukštos kokybės, 
rudai raudoni ir tamsiai raudoni, skaidrūs 
ir geni spalvų. Uralo kalnuose bent kelio
se vielose randama geltonai rausvų zirko
nų, o užbaikalyje ir melsvų, ir bespalvių. 
Australijoje, NSW provincijoje netoli Mud^ 
gee "miestelio ir Madagaskare randama 
puikių raudonų ir Pietų Afrikoje rudų ir 
gelsvai rudų akmenų. Daugiausia rausvai 
rudų akmenų, labai lengvai paverčiamų 
geltonais, melsvais ir baltais akmenimis, 
randama Indokinijoje, pietinėje Siamo da 
lyje. Vis dėlto patys turtingiausi zirkonais 
yra Ceylonas tarp Kandy ir Ratnapuros 
miestų, kur zirkonai randami su dešimti-

; fmis kitų brangiųjų akmenų, kuriais ši| 
sala garsi jau daugelį šimtmečių, šių vietų 
radiniai ypač aukštai vertinami ir savo 
kokybe, ir spalvų įvairumu, o gausumui 
neturi palyginimo. Vietomis akmens ran
dami žemės paviršiuje, bet pagrindiniai 
ištekliai yra po storoku paviršutinės žemės 
sluogsniu, prieinami grioviais ir šuliniais; 

.Iškasta, žemė pintinėmis keliama Į pavir-g 
šių, verčiama krūvomis ir klodais ir plau
nama vandeniu. , Darbus atlieka vietiniai? 
žmonės, kuriems palieka trys penktada
liai radinių.

BRANGENYBIŲ PREKYBA

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. 63td St, Chicago, ID.
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BAULINAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospect 8-3229

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 

nuo 7 įki 9 vaL vak.- Tree. uždaryta’ 
Ligonius priima tik susitarus.

ALGIRDAS GUSTAITIS

\ Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
. GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. S. BIEŽIS
Felefu PRospect 8-1717 .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak q-8 
Ciklai aniraaieniais Ir penktadieniais 
l'reeiad. ir sekmai). ofisas uždarytas.

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

Iki kokio svetimiesiems lan
kstymosi įsidrąsino lietuvių is
torikai, vaizdžiai matome iš il
gokai tebesitęsiančio “karo” 
tarp Vytauto Alanto ir jo min
tims pritariančių bei nebylių 
istorinių knygų, parašytų mū
sų kalba.

Paskutinysis V. Alanto raš
tas tiem nebyliems trumpų is
torijos įvykių rašytojams pa
skelbtas “Draugo” kultūr. prie
do 1970 liepos 25 d. Jisai tenai 
ne tiek atrėžia Lietuvių kara
lių nužeminto jams, kiek paju
dina visą apšarmojusį balyną, 
paskandinusį nemaža senosios 
Lietuvos praeities.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
j Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS, 

firmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penkiadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—L 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63n! St., Chicego, I1L 60629 
Tolefu PRospect 6-5084

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
Z/U* W. 5ist STREET

TeL: GR 6-2400
/ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

? ”i—i 7—9, antrai, penkt. 10—4, ir
„ šeštai 10—2 vaL . .

MOVING 
Apdraustas perkraustymae 

iš [vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place 
Tol.: F Rentier G-l 882V

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EiSINAS 
akušerija ir moterų LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-, 
siliepia, skambinti Ali 3-0001.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Ž E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Reikalas turėtų būti papras
tas: neniekinkime savo tautos 
karalių! Juo keisčiau, kad juos 
daugiau gerbia svetimieji, nei 
kai kurie lietuviai. O toji lietu
vio sąvoka miglota: kas čia ge
ras lietuvis, tenai visai nege
ras, kas tenai geras okupantų 
klausytojas, negeras nei čia, 
nei tenai. Kiek painiau, kai tūli 
pasidaro negeri nei tenai, nei 
anapus, nei čia. Apie tokius 
mazgučiai apraišiojami. Kaip 
berašysi, kaip benarpliosi, nu
sisukus vėl įsivelia į siūlynus, 
pasineria raizgynėje ir laukia 
ne'kielės, bet gegutės, nors ne 
tų plunksnų, ne to balso ir visai 
skirtingo didumo. Sparnai plun
ksnoti, tai tiesa.

Dėl Lietuvos karalių rašyto
jas Vytautas Alantas klausia 
paprastai ir aiškiai: “Ar tik 
karūna, ir dar būtinai popie
žiaus uždėta, padaro valdovą 
valdovu? Karūna yra tik sim
bolis, o valdovą valdovu pada
ro jo turima galia”. Ir: “Anti
kinė Lietuva buvo monarchija, 
o ne kažkokie didieji kunigaik- 
štėliai. Pagaliau ir jie patys 
save vadino karaliais ir man 
visiškai nesvarbu, ar koks sve
timas dėdė leido jiems užsidėti 
vainiką ant galvos, ar ne”. (Iš 
to straipsnio “Drauge”).

Solistas ALGIRDAS BRAZIS

Naujienų piknike lietuviškas dai
nas dainuos dainininkas Algir
das Brazis. Jam akompanuos 

George Jonikas.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės Ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

‘‘Vandalai* išniekino 
Linkolno paminklą

Geriausias dail. Augusto 
Gaudens kūrinys Abraomo 
Linkolno paminklas, kurs 1887 
metais buvo pastatytas Lincol- 
no parke, paskutiniais laikais 
vis dažniau sugyvulėjusių pa
auglių yra sužalojamas. Pa
minklo piedestalas nurašinė

tas nešvariais žodžiais ir nuter- 
liojamas dažais. Šiomis dieno
mis vandalai net Lincolno vei
dą juodais dažais aptaškė ir 
piedestalą apdažė. Alderma- 
nas Hoellen pasiūlė Chicagos 
miesto valdybai paminklą 
perkelti į geresnę rietą, kur 
jis būtų galimas apsaugoti.

Studentai prieš smurtą
šiomis dienomis paskelbti 

7,300 studentų 197 universite
tuose ir kolegijose apklausinė
jimo duomenys rodo, kad dau 
gūnias jų (53 nuošimčiai) yra 
priešingi smurto vartojimui 
bet kuriomis sąlygomis. Nepai
sant didelio studentų nepasi
tenkinimo valdžios sistema 
(88 nuošimčiai) ir universite
tų sistema (82 nuošimčiai) tik 
14 nuošimčių studentų pasisa
kę, kad “smurtas yra vieninte

lis būdas priversti “establiš- 
mentą (valdžią) reaguoti”.

Į klausimą apie narkotikus 
53 nuošimčiai studentų, pasi
sakė nenorį prisipažinti ar var
toja marihuaną

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

Telef.:

1410 So.
Telef.:

W. 71st Street
GRoovehill 6-2345-6

50th Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILLAMS PASTATYTI

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

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

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

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES 

TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJ1

TeL ofiso; PR 817773; rež.:'P'R 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
-Priimatiksusitarus;

Valandos: pirmad^ ketvirtai, 5—8, 
antrad. 2—4. ' ,:

. . : .L,. I IUU1.Į '' , !.■■■■

- Ofiso tetų 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: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo.4 iki 8, o šešta- 

. dienį nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—lt 
vai ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto-

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUATSKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis, pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
■ketvirtai nuo 6—8 vak. 

Ofiso tolefu 776-2880
Neufu rez. telef.: 448-5545

Dk P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

"Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta,

Rez. tel.: WA 5-3099

DAR VIENA
E K S K U R S I J A

TUVĄ
Šių mėty rugpiūčio 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

Manote taip reikalas pasi
baigs ir lietuvių istorikai, lie
tuviškų enciklopedijų redakto
riai, lietuviškų moksliškų leidi
nių redaktoriai, kai kurių žur- 
nalių redaktoriai tuo patikės ir 
tuoj pradės teisingai galvoti, 
rašyti? Kertu lažybų, kad'jie 
jei nešoks ginčytis (tokių gali 
atsirasti, pasitaikinant neigia
miausius svetimųjų raštus), tai 
tykomis toliau kas duobę lietu
vių ir pasaulio visuomenėje, ta
riamos teisybės vardan niekin
dami lietuvius. Tuos senuosius, 
mūsų bočių bočius. Ne tik to
liau niekins, bet, kas dar blo
giau, mums teigiamas žinias 
nutylės ar jas skelbs kaip le
gendas, o tada jau reikia atsi- 
raičius švarko pamušalus ba- 
žytis, kad jie tegalį vadovautis 
tik autentiškais duomenimis. 
Kas autentiška, o kas ne, tai ne 
kas kiti, bet jie nustato ...

Jie yra sudarę tokius vėjo 
malūnus, kad pro juos nei grū
delis nepralys nepaverstas įza- 
cirkinius mitus. Taip, nuošaliri 
ar net laikas nuo laiko Į tikrų 
miltų vidurį jie įberia tų pras
tųjų —, lietuviškų — miltų, 
kad paskui paleidę fukteri per 
keturgubus sietus iškratę pri
piltų dar geresnių miltų . . . 
Taip malūnėlis rieda, rieda.

Savo miltus saugoti tai ne 
viskas. Jfe akylai sergsti, kad 
netoli pagrindinių malūninin
kų kur iš netyčių neprisiglaus- 
tų paprastas mirtingasis. Tada 
tektų muštis į krūtinę penkius 
kartus, po baltų miltų saują 
berti į ketrius šonus ir patikri
nus girnas jas dar baugiau su
slėgti.

Žmogau lietuvi, kaip gali lai
mėti kovą, jei tie lietuvių tūzai 
ne tik maldelėmis nubaido?

GENEROLAS GRIGORENKO 
PASAKOJA

(Atkelta iš 4-to psL) 
bo kaip medicininė grupė, pra
leisdama su manim arti trijų 
valandų; pastarosios komisijos 
nariai matėsi su manim 20 mi
nučių, ir jos nariai buvo visiš
kai abejingi mano pasikalbėji
mui su pirmininku.

Apskritai gali būti daroma 
išvada, kad Taškente reikalas 
buvo svarstomas rimtai, tiria
ma buvo iš esmės ir išvadų pri
eita teisingų ir bešališkų; Ser
bskio institute nebuvo jokių 
tyrimų: komisijos pagrindinį 
principą sudarė reikalavimas 
“ginti savo pulko garbę”. Todėl 
natūralu, kad jie tik pridėjo 
antspaudą prie 1964 m. išva
dos ir tariamuoju tyrimu pri
dengė tą antspaudą.”

— Chicagos Lietuvty Našliy ir Nas- 
liukiy Draugiško klubo susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 14 d., penktadienį 8 
vai. vak., Hollywood salėje, 2417 W. i 
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 j

— Zarasu Labdarybės Klubas ren
gia gegužinę Bruzgulienės darže šį 
sekmadienį rugpiūčio 16 d. Gros Ra- 
monio orkestras. Klubo valdyba kvie
čia visus būti zarasiškių svečiais. Tą 
pačią dieną bus ir Naujienų piknikas. 
Galima būti čia ir ten, tik reikia gerų 
norų. Naudokimės saulės spinduliais^ 
nes jau saulutė tolinasi, artinasi ru
denėlis, piknikai užsibaigs. K. P. D.

■7į.'
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ir progas snžmo ūktai per

NAUJIENAS
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A. t A.
JOHN ŽIULPA

x Gyv. 3823 So. Campbell Ave.
Mirė 1970 m. rugpiūčio mėn. 11 d., 1:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Mažeikių apskr.
Paliko ųuliūdę: buvusi žmona (Rapalavičiūtė), 3 dukterys — 

Irene Middleton, žentas Dean, Mary Kazlowski, žentas Ronald ir Laima 
Jakušovas, žentas William, 6 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. _ . v - į

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Penktadienį, rugpiūčio 14 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į šv. P. .Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

* "Visi-a. a. John žiulpa giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
| kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patamavi- 
1 mą ir atsisveikinimą.
j ' ‘ Nuliūdę lieka: ‘ * ;

(Buvusi žmona, dukterys, žentai, giminės.
Laidotuvių "Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3^72.

MMfflTTI'l - l~l vtt ■ l~~:~p—"—n~ .. y? J

EUDE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P.GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST9 
DALYSE

i

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL yak. 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 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Siūlau gerb. Vytautui Alan
tu: ta tema parašyti literatūri
nį kūrinį. Lygiai prašau nepa
lūžti ginant mūsų senuosius 
karalius bei kitus mūsų 
istorinius reikalus, niekinamus 
senųjų kronikų vartotojų. Ir 
tuo klausimu gerb. V. A. galė
tų parengti platesnių straips
nių, gal studijų. Su laiku visa 
bus išleista ir kur kas platesnės 
lietuvių visuomenės atidžiai 
panagrinėta. Ir kitos istorikų 
kartos.

*il snfflIUf ■—atSaM—mBį—ea—eiwWWmi

Vien erių Metų Mirties Sukaktis į
A. t A.

JURGIS PRANOKĖVIČIUS- FRANKUS
Gyv. 4105 So. Artesian Ave. I

IMirė 1969 metu rugpiūčio 14 d. ir rugpiūčio 48 d. buvo palaido
tas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Mūsų brangiajam Jurgiui Pranckevičiui - Frankui pagerbti bus 

laikomos dvejos šv. Mišios šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje, esančioje Brighton Parke, 1970 m. rugpiūčio 14 dieną, 7 ir 8 
valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas, o po antrųjų mišių atvykti į Gold Coast salę, esančią "prie 
71-mos ir Maplewood Ave.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdus lieka žmona.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave_, Cicero, III. Phone: OLympic 2-1OC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Vienerių Metų Mirties sukaktis

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

Always hold 
matches till

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

įvyks sekmadieni, 
rugpiūčio 16 dieną
BUCO SODE

. Willow Springs, 111.
t

Visi kviečiami dalyvauti

A
KLEM NORKUS

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestingoji mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1969 m. rugpiūčio 9 die
ną. Nors laikas tęsiasi, bet mes Jo niekad negalime užmiršti.

Lai gailestingasis Dievas suteikia Jam amžiną ramybę.
Ųž Jo sielą §v. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio 14 d. 8 .vai. 

ryto Sv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir maloniai kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Klem Norkus sielą.

Nuliūdę:
Žmona Mary ir sūnus Edward.

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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HELP WANTED — MALE 
Darblnlnkg Reikia

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Konferencija Clevelande

ŠĮ savaitgalį, rugp. men. 14 
— 16 dienomis, Clevelande, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje Įvyksta trimetinė LKDS 
konferencija.

Į konferenciją atvyksta LK 
DS Europos Tarybos pirminin
kas p. Venskus iš Paryžiaus 
drauge su ponia, kuri yra ži
noma Pasaulio Katalikių Mo
terų Sąjungos veikėja, keli 
VLIKo bei ALTo valdybų na
riai ir LKDS atstovai iš eilės 
JAV ir Kanados miestų.

Konferencija prasideda penk 
tadienĮ vakare su simpoziumu 

-jaunimui.
šeštadienį ir sekmadieni ry

te vyks Sąjungos posėdžiai, 
kuriuose bus svarstomi .orga- 
iiizaciniai reikalai ir renkami 
mauji vadovaujantieji organai.

šeštadienį 4 vai. po pietų, 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
Įvyks pagrindinis simpoziu
mas, tema: “Krikščionis ir ko
munistas kovoje už žmogų"'’.

Simpoziume dalyvauja:
Lietuvių Bendruomenės vei

kėjas LKDS Tarybos vicepir
mininkas kanauninkas Zaka
rauskas iš Čikagos;

Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos Centro Komi
teto pirmininkas Jonas Daugė
la;

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Valdybos naiys ir bu
vęs LKDS Centro Komiteto pir
mininkas dr. K. Šidlauskas iš 
iš Čikagos, ir

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdybos pirminin
kas Antanas Razgaitis.

Visa Clcvelando ir apylinkių 
lietuviu visuomenė yra kvie
čiama dalyvauti simpoziume, 
įėjimas laisvas.

Sekniodienį , 12 valandą bus 
iškilmingi pietūs ir konferen
cijos uždarymas, kuriame da
lyvaus konferencijos dalyviai, 
Clevclando lietuvių organiza
cijų atstovai bei LKDS svečiai.

KDI

■ Metė kunigystę
Kaltindamas Chicagos arki- 

diocezijos viršininkus, po 23 
metų kunigavimo metė kuni- 

įgystę kun. Arthur Haubold, St. 
Leo katalikų bažnyčios, 7747 
W. Emerald Ave., klebonas ir 
arkidiocezijos santuokų teis
mo narys. Kaltindamas savu 
arkidiocezijos administraciją 
rasinių problemų nepaisymu, 
nepapralus sunkumus, kokius 
kunigai turi patirti turint rei
kalų su arkidiocezijos admi
nistracija ir didelę vadovybės 
stoką, kun. Haubold pasisakė 
kunigystę metęs ne dėl celiba
to, o dėl minėtų priežasčių.

PETRAS SIMONeLIS

I DRAFTSMAN - STRUCTURAL 
STEEL

Expanding Company — Good Bene
fits, Steady Work.

JONES and BRO^VN CO.
568 Winthrop,-Addison, Hl.

543-4710

TRAILER MECHANICS

Experienced only. 40 hours 
week. Steady^ work.

CaU BEN or ROY 
j247-2990

a

V

REAL ESTATE FOR SALE
Nar.;al, žemė Pardavimui

REAL ĖSTAT£ FOR SALI 
Namai, žarna — Pardavimai >

PASKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAI8

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITtS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prexidenUi

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

Nežmoniški tėvai
Illinojaus Vaikų ir šeimų 

globos Įstaigos žiniomis per 
praeitus metus iki birželio 30 
dienos tėvų žiaurumai prieš 
mažus vaikus padaugėjo 8 nuo
šimčiais. Užrekorduota 883 
mažų vaikų mušimai. Apie 49 
atsitikimai buvo tokie, kad rei 
kėjo kūdikiams teikti skubią 
pagalbą. Skriaudžiamų vaikų 
amžius daugumoje buvo — 
mažesni kaip trijų metų ir 
daugiausiai žiaurumo su tais 
vaikais parodžiusios pačios 
motinos.

JU

|F

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
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
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HIGH RATES — PAID

JONAS DAUGĖLA, 

Lietuvos Valstiečiu Liaudininku Sąjungos 
Centro Komiteto pirmininkas

QUARTERLY

Passbooks 

5'/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

NSURE
$1,000 minimum 

1 year certificate
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 

(rankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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.

A', XX V i AU Al V kJ,

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

Meksika gali suvaržyti 
lengvų divorsų praktiką

Meksikos prezidentas Gusta
vo Diaz Ordaz pasiuntė Meksi
kos kongresui įstatymo papil
dymo projektą, kurį priėmus 
būtu smarkiai suvaržyti sku
bos būdu dirbantieji perskirų 
teismai Texas pasienio mieste 
Ciudad Juarez, kur nebe šim
tai, bet tūkstančiai amerikie
čių plūsta gauti perskyras. L

Vien praeitais metais Ciu
dad Juarez teismas davė 45,000 
perskyrų svetimtaučiams. Dau 
giau kaip pusė tų perskyrų ga
vo N’ew Yorko poros. Visa 
teismo procedūra ten trunka 
neilgiau kaip 24 valandas. Tą 
divorsų fabriką pristabdžius, 
advokatai, lėktuvų kompani
jos, viešbučiai, restoranai ir 
kt. užeigos netektų mažiausiai 
50 milijonų dolerių metinių 
pajamų.

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

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiąi įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugsėjo 21 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymu. •* v

$3.50 HOUR TO $6.00 HOUR 
FOR TOP

• LAYOUT MEN
• FITTERS
• WELDERS
• MECHANICS.

Contact Mr. Barlow
INLAND FABRICATORS, INC.

447-7020

GAUSIM SKANAUS
LIETUVIŠKO MAISTO

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d., 
Bučo Sode ruošiamame Naujie
nų piknike bus skanaus lietuviš
ko maisto, kuri paruoš ir 
tieks šios šeimininkės:

pa-

SET UP MAN — OPERATE FLOW 
TURN AND PUNCH PRESS. 

STAINLESS STEEL STAMPING
* Good Salary.
• Ecellent fringe Benefits. 

BLOOMFIELD INDUSTRIES, INC.
4546 WEST 47th ST. 

254-7600
An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikto

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI, 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REDKALĄU5 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS •, NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

“ANKSO KASYKLA”

Didysis ežero festivalis
Chicagos miesto meras Da

ley pareiškė spaudai, kad 
penktadienį paežerėje prasi
dedantis vandens festivalis bus 
didžiausias ir įdomiausias vi
sose JAV -hėse. Festivalio tiks
las esąs suvesti į krūvą visus 
miesto gyventojus, visiems — 
mažiems ir dideliems sutei
kiant nemokamai daug Įdo
mumo. Programose dalyvaus 
prancūzų laivyncM regata ir an
glų aviacijos lėktuvas. Ore ir 
vandenyje esąs akrobatikas iš
darinės triukus ir bus milži
niški iki 60 pėdrj didumo' gy
vuliai ir balionai”. Rugpiūčio 
21 d. vakare Įvyks laivų ir val
čių; paradas, vadinamas Vene
cijos naktis, o rugpiūčio 22 d. 
bus leidžiami dideli fajerver- 
kai.

KVIETIMAS Į SLA 6-TOS 
APSKRITIES GEGUŽINĘ

S. L. A. 6-toji apskritis ruošia 
išvažiavimą į gamtą, arba “pik
niką”. Tinkama vieta parinkta 
yra Forest Preserve prie 89-tos 
ir Archer Avenue, šalia Spaičio 
daržo. Piknikas įvyks rugpiū-

Visi SLA 6-tos apskrities kuo
pų nariai ir jų šeimos kviečia
mi dalyvauti. Kiekviena šeima 
apsirūpina savo maistu.

šios išvykos tikslas yra arčiau 
susidraugauti ir pabendrauti 
mūsų garbingos organizacijos 
broliams it sesėms kaipo vienos 
didelės šeimos nariams.

Pradėsime rinktis 12 vai. p. p. 
Prašom visų kuopų narius daly
vauti piknike. Lauksime visų.

SLA 6-tos Apskr. Valdyba

TRUMPAI

— Jonas Meržvinskas yra pa
kviestas vadovybėn organizuo
jamos restoranams ir taver
noms reikmenų bendrovėje, 
šioje didmenų prekybos šakoje 
jis yra išdirbęs virš 10 metų ir 
turi ne tik teoretinį, bet ir prak
tinį patyrimą. Bendrovė taip 
pat gamins vaisvandeniams eks
traktus.

— Ron Ronlinskas žaidžia 
! Marquette Parko jaunių beis
bolo komandoje “Mcts”, kuri
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1. Sofija Adomaitienė
2. Rožė Didžgalvienė
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 ii 
aromatiškos kavos.

Kviečiame atvažiuoti pietauti 
Į pikniką. Komisija

SECRETARY
We need a secretary with knowledge 
of typing, school business, and gene

ral office skill and experience. 
Good salary and fringe benefits.

RHODES SCHOOL DISTRICT 
841/2

River Grove, III. 60171
Call immediately for an interview

GL 3-6813

Gera proga darbščiam asmeniui. Naš
lė turi pigiai parduoti. Įmokėti 1,000 
dol. Pilna kaina tik" $9,500. 2 aukštų 
apkaltas namas. Pirmame aukšte krau
tuvė ir 3 kambariai, šildomi karštu 
oru alyva.v 4 kambriai 2-ram aukšte, 
gazu apšildomi. 5 kambarių namas 

kieme.
29-tos ir Quinn apylinkė.

W. F. SMITH & Co.
HU 8-5700

A. & L. INSURANCE & REALTY

FOR CLEANING & IRONING 
Monday, Wednesday & Friday. 

$55. 
Own transportation. 
Must speak English. 

CE 4-5487

INCOME TA£ 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

BENDRADARBIAI

Sekmadienį, rugpiūčio 16 
Bučo sode vykstančiame NAU
JIENŲ piknike dirbs:

Juozas Skeivys 
Emma PetVaitienė
Vincas Maukus 
Ksaveras Kaunas 
Uršulė Dambrauskienė 
K. Rožanškas
J. Stulgienė, 
Al Dargužis 
Julius Klimas 
Eleonora Lukienė 
V. Brazas
K. Brazienė 
Stasys Patlaba.
Jonas Didžgalvis.

d

2.

4.
5.
6.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Komisija Piknikui Ruošti

antrus metus iš eilės laimėjo sa
vosios klasės pirmenybes.

— Juozas Juraitis, savininkas 
Richmond Auto Service garažo 
ir gazolino stoties, esančios prie 
63-čios ir Richmond Ave., .yra 
mėgiamas apylinkės gyventojų 
ir biznyje jam gerai sekasi. Sa
vo skelbimais palaiko lietuvišką 
spaudą.

— Hurley Namų Savinnikų 
Draugija, esanti Čikagoj pietva
kariuose, parašė laišką merui 
Richard J. Daley, prašydama dė
ti tolimesnes pastangas jaunimo 
terorui ir tiranijai sustabdyti. 
Laišką teigiamai komentavo vie
tos spauda. • -

— The New Guard žurnalas, 
leidžiamas studentų organizaci- 

■ jos Young Americans for Free
dom, rašo, kad Amerikos ka
riuomenės daliniuose Vietname 
kovoja virš 1000 kanadiečių sa
vanorių. YAF buvo išsiuntusi 
į Vietnamą 5 narių komisią pa
tirti padėtį vietoje. Komisijai 
grįžus, vienas jos narys savano
riu įstojo kariuomenėn ir pa
prašė jį pasiųsti į Vietnamą, tuo 
vaizdžiai patvirtindamas rapor
tą visuomenei ir vyriausybei.

— Mokyt. Marija Peteraitienė 
ruošia spadai pedagoginio tu
rinio knygą “Lituanistinis švie-

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

DURITE SCREW CORP. 
1817 No. Long Ave.

HOME INSURANCE
life Call: Frank Zapoils 

3208% W. 95th St 
GA 4-8654

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

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

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

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
ParlrA 949 '

PINIGU ARUODAS. $ll,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 BUTU MŪRAS. Nauia gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
garažus, gera vieta. Po derybų — 
$44’,000 .

9 KAMBARIU 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

GENERAL OFFICE WORK 
Answer telephone' ahd- light typing.

Apply in person. - •
MAGIKIST-

750 So. Cicero Avenue 
Chicago.

tarn tuo and Casusltv Compaq

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

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

' 477-2444

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda. , 
L RUDIS TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos it biznio.

-MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng
tas skiepas; 60-ta ir Francisco. L

1%‘ AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. tribdėr- 
nūs butOL modernios, virtuvės ir vo
nios. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. Tnokvklos. - ' - "

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

4 PO
dvrnas pajaipbsv'Qera
vieta. Prightnh Park** ’-- -J ^4; ;?

z2 PO 4 M0RINIS tik l9,900. doL.;-.

notary’ purltč;income TAiS’ 
INSURANCE> /

RECEPTIONIST - GENERAL 
OFFICE '

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

Call ADELINE 463-OQ20

SECRETARIAL CLERK
Experienced typing, filing, 

dictaphone. 
Good company benefits. 

GREYHOUND LINES.
901 No. HALSTED 

943-8100

SALES SECRETARY

2 yuong executives. Growing 
Manufacturing Concern.

ACME FRAME PRODUCTS 
401 W. HURON 

SU 7-1875.
Ask for Mr. FURER.

50—60 WPM. Mature woman work 
for

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

RENTING IN GENERAL 
N u o m o t

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

timas ir mokymas tremtyje” Ji 
kaip talentinga ir kūrybinga 
mokytoja, patiekia čia daug 
žinių, kaip šių dienų mokinį 
suįdominti lituanistiniu švieti
mu, sugebant tinkamai jam 
perteikti ir gauti jo žinias.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS I

P. NEDZINSKAS, 4065 Ach.r,

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

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS.

6455 Se. Kedzto Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimu ir Taisymą* 

2646 WEST 69tb STREET 
Tel.: REpublk 7-1941

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas uis. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairi y pre
kių. Automobiliai, laldytuvat, 

maistas, pinigai.

f1"- 'į: "l

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visut. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas. ’

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2688 WEST 89th STREET

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. side drive, beau, landscape. J 
block naroch’al school 2 blocks nub- 
lic school. $31,500. Phone 547-8458..

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramantaa

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning t naujus ir wnu» na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters).' Darbas atlie
kamas greit sąžiningai Ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai. «
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING 4 SHEET METAL 

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO. ILL. 80609 

TeL: VI 7-3447

A. AB ALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rlnaa Ir nute
kamuosius vanadžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus ii lauko ir at
liekame “tuckpointlng” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuota*.

LA 1-6047 - -
Įkainavimas Telūri, kreipkitės bet kada


