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U PA OVIETUS
PO 10 METU STATYBOS ATIDAROMA 

VILNIAUS - KAUNO AUTO MAGISTRALĖ
Pagaliau.. tik šiais, 1970 

metais, rudenį, numatoma sim
boliškai Lietuvoje atšvęsti nau 
josios automagistralės, Vilnius 
— Kaunas, atidarymą. Tai, 
kaip teigiama Vilniaus spau
doje, būsiančios vienos gra
žiausių 'pabaigtuvių jubilieji
niais (okupacijos 30 metų mi
nint) metais. Bet... tai drau-

IS VISO PASAULIO

(70 mylių) ilgio automagistra
lė (ją sunku vadinti autostra
da) buvo statoma net dešimtį 
metų, o iš tikrųjų, jos pabai
gos sulaukta net po 30 metų. 
Tai ryškus sovietinės santvar
kos neryžtingumo, biurokrti- 
jos, delsimo, apsileidimo pa
vyzdys.

Tačiau gera tai, kad kelio 
Vilnius — Kaunas kūrėjai —- 
lietuviai ir vienas pagrindinių 
jų, inž. Pranas Vilčinskas, kaip 
nurodoma “Literatūros ir Me
no” savaitraštyje (nr. 28, lie
pos 11), dar 1953 m., kai jis 
keliavo į Maskvą, rusai prie
kaištavo: “Kodėl siunčiate to
kius jaunus atstovus į rimtas 
konferencijas? . (tai buvo ke
lių specialistų konferencija).

CAIRO, EGIPTAS. — Ofici
aliai paskelbta formulė dažų, 
kuriais senovės egiptėnai nu
piešdavo paveikslus, kurie 
per tūkstančius metų išbuvo 
aiškių spalvų. Truko trejus 
metus tai paslapčiai ' surasti. 
Pasirodo, senovės Egipto me
nininkai gamindavo žalius ir 
mėlynus dažus imdami po vie
ną dalį vario ir kalkių oksido 
ir keturias dalis silikono oksi
do ir mišinį sulydydavo ne
paprastai aukštos temperatū
ros, krosnyse, pagaliau lydinį 
susmulkinę sumaišydavo su 
kiaušinių geltonymais ir guma.

LOCH NESS, ŠKOTIJA. — 
Garsioji šios jūros užlajos pa
baisa, populiariai vadinama 
Nėssie, pradeda rečiau ] 
sirodyti. Nepaisant dien-naktį • 
stebėjimo nuo gegužės mėne
sio matyta tik vieną kartą. Per
nai nuo gegužės iki spalio mėn.

■g

Libano aerodromo pakraštyje yra palikti lėktuvo laiptai. Vaikai tais laiptais laipioįa viršun ir 
žemyn. Viršun lipti jiems nepatinka, bet jie la’oal.gera' nuotaika lipa žemyn. Jie įsivaizduoja, 

kad milžinišku lėktuvu parskrido iš tolimiausio pasaulio užkampio, ir laimingai lipa iš lėktuvo, 
taip toli juos nunešusio.

GERINA SANTYKIUS SU JUGOSLAVIJA, 
RUMUNIJA, PRANCŪZIJA IR ŠVEICARIJA

BEčLGRADAS, Jugoslavija. — Po daugiau kaip 10 metų 
pertraukos komunistinė Kinija paskyrė Jugoslavijai savo amba
sadorių Tseng Tao, anksčiau tose pareigose tarnavusį Alžyre. 
Diplomatinių santykių pilnas atstatymas sekė nomalių preky
binių santykių atstatymą praeitą rudenį.

narnn ' _ __ » ■ «

M! HITLERININKAI AUKŠTOSE PAREIGOSE
Pusantro milijono nacių tarnauja komunistams
BONA. (DP). — Simonas Wiesenthal, žydų- ’dokumentaci

ja biuro šefas ir pagarsėjęs hitlerininkų medžiotojas, Vienoje, 
i “Koelner Stadtanzeiger” pareiškė, kadbuvo matyta 14 kartų, o nuo; pranesime laikraščiui “Koelner Stadtanzeiger” pareiškė, kad 

1934 metų daugiau kaip 3,000 daug buvusios nacių (NSDAP) partijos narių yra patogiai įsi- 
O dabar? Su įžsmiuoiu Beta- "»* taisę kraštuose, kuriuos komunistai valdo. ?

- , # Wiesenthal ypač intensyviai
SEOUL, KORĖJA. * — Nepai-,pra<j^jo seįtį hitlerininkus Ry- 

jjj.sant valdžios pastangų užkirsti tų Europos kraštuose po to, kai
plitimą, cholera Korėjoje plin- tenai jo dėmesį atkreipė anti-

vių specialistu kelių statybos 
srityje, Pranu Vilčinsku, ta
riasi žymūs Sov 

'“^keljų žinovai. " 
paaišk.__ __ _ __ __________ ___ ____

automagistralę Vilnius — Ra u- įv 'Per paskutines 24 valan- karui < 
nas projektavo beveik vieni 
inžinieriai — lietuviai. Kelio 
statybai buvo panaudotos be
veik vietinės medžiagos — tik 
granito skalda buvo atvežta, iš 
Ukrainos. Buvo supilta 1400 
tūkstančių kubinių metrų smė
lio, statyba kaštavo apie 25 
mil. rublių — tai laikoma pi
giu objektu.

Dabar šiuo keliu pravažiuo
ja tik sunkvežimiai ir kur ne 
kur —: lengvoji mašina. Visai 
kitoks vaizdas Vakaruose. 
Svajojama, kad ateityje bus 
įrengti telefonai, atitikami ke
lio ženklai. ..

Baigtą darbą belieka paly
ginti su nepr. Lietuvos laikme
čio pasiekimais;, žemaičių 
plentas, 196 km. ilgio, buvo 
pastatytas 1934 •— 1938 m. ir 
kaštavo 12 mil., litų, antras 
svarbus plentas, 
(Kaunas - 
žai) 170 km. ilgio, buvo pasta
tytas 1937 — 1940 m., taigi, per 
trejus metus... (E)

Wiesenthal ypač intensyviai

Aukštaičių
Panevėžės — Bir-

Komp. Balys Dvarionas 
gavo premiją už Leniną
Ryšium su šiais metais So

vietų Sąjungoje minėta Leni
no 100 m. gimimo sukaktimi, 
Maskvoje buvo paskelbtas 
konkursas atžymėti dainas 
apie Leniną, partiją ir “tėvy
nę”. Buvo premijuotos 24 kom 
pozitorių dainos, jų tarpe: B. 
Dvariono daina “žemės bal
sas” (S. Žlibino žodžiai) ir V. 
Laurušo, Vilniaus operos — 
baleto teatro direktoriaus, 
“Akys” (E. Mieželaičio žodžiai.

(E)

. .. . - „iy....... arabais prasidėjus 
das cholera apsirgo dar 36 1967 metais.
žmonės. Visp Korėjoje chole- Ė'devynių milijonų hitleri- 
ra susirgimų jau butą W ninku parUjos (NSDAP) nariu 

***lre' . Antrajam Pasauliniam karui
BONA, VAKARŲ VOKIETI-; pasibaigus ' šiandien jų dar 

JA. — Kancleris Willy Brandt'apie 6 milijonai tebegyvena. Iš 
grįžęs iš Maskvos pareiškė, kad tio skaičiaus apie 4 milijonai 
pasirašytasis su sovietais “ne- Federalinėje (Vakarų) Vokie 
puolimo” susitarimas “užbai- čių respublikoje, pusė milijo- 
gią II Pasaulinio karo knygas - po Austrijoje ir pusantro mili- 
ir atgaivina Vakarų pastangas jono “Liaudies Demokratijos” 
tartis dėl Rytų — Vakarų įtam- respublikoje (Rytų Vokietijo- 

Komū-(je) ir kituose Rytų Europos 
nistinis Rytų Berlyno laikraš- kraštuose. “Tie žmonės”, sako 
tis “AN” rašo, kad Rytų Vo-į Wiesenthal, “metė savo parti- 
kietijos ministerių taryba tą (jos legitimaciją, bet nemetė 

“reališku ir savo įsitikinimų ir dėlto mūsų 
veikla turi būti tęsiama”.

___ Rytų Vokietijos komunisti- 
’ . ’ nės valdžios spaudos šefas yra 

’■““J senas hitlerininkas, tvirtina 
.aJ- Wiesenthal. Nacių oficiozo 

i Der Stūrmer” redaktoriai ir 
kitų naciškų leidinių bendra- 

ir rašo “Liau- 
"įdies demokratinėje respubli- 
ikojė”. Žmonės, kurie kadaise 
veikliai bendradarbiavo su 
Hitlerio partija ir Gestapo, tar
nauja įvairiose valdžios parei
gose komunistinėje Lenkijoje.

Wiesenthal nustatė, kad 98 
hitlerininkai profesoriauja Ry
tų Vokietijoje. Hitlerininkų 
medžioklei daug medžiagos 
Wiesenthalis gavęs iš Haroldo 
Wilsono, buvusio Didž. Brita
nijos premjero.

Pats Wiesenthalis buvo kali
namas net dvylikoje nacių ka- 
cetų. Stambiausios Wiesentha- 
lio pagautos nacių “žuvys” bu
vo Adolfas Eichmanas ir Fran
cas Stangi, kurio procesas te
bevyksta Dūsseldorfe.

pos atpalaidavimo.”

su

Iš devynių milijonų hitleri-

VYTAUTO MAČERNIO 
KŪRYBOSRINKINYS

Poeti ;?^VytautiL Mačernio, 
1944 m. mirusio,’ kūrybos rin
kinys (okup. Lietuvoje skel
biamas esąs “pilniausias”) iš
leistas š. m. liepos mėn. Tai 
“žmogaus apnuoginta ^širdis”’ 
su V. Kubiliaus įžanginiu žod
žiu ir paaiškinimais. Anksčiau 
V. Mačernio kūrybos pluoštai 
buvo pateikti' ‘Lietuvių poezi
jos” antalogijoje ir 1966 m. 
išleistame “Poezijos pavasary”.

(E)

Skverbiasi sovietų satelitų tarpą 
Jugoslavija pripažino komu

nistinę Kiniją 1949 m. spalio 5 
d., vos keturiom dienom pra
ėjus po kinų Liaudies Respubli
kos paskelbimo, tačiau kinų ko
munistai, kurie anuomet su so
vietų komunistais tebesibičiulia- 
vo ir dėlto Jugoslaviją skaitė 
“renegate”, labai šaltai reagavo 
į Jugoslavijos meilės overtriūrą, 
ir ambasadoriais apsikeitė tik 
1955 metais, bet. jau 1958 metais 
kinai savąjį atšaukė ir iki šiol 
nieko kito neskyrė. Jugoslavija 
buvo vadinama “revizionistine” 
šalimi ir “į Vakarus pabėgusiu 
šunimi”, tačiau santykiams su 
Sovietų Rusija vis labiau įsitem
piant, Jugoslavija nebepuolama 
nuo 1968 metų, o sovietams oku
pavus Čekoslovakiją Pekinas 
staiga pajuto reikalą su Belgra
du tapti “draugais”, nors stebė
tojai netiki, kad tas draugišku
mo jausmas būtų “šiltas” kaip 
Rumunijai, kuriai nuo Sovietų 
atitraukti kinai davė 500,000 
tonų kokso, gyvybiniai reikalin
go Rumunijos nepriklausdhifd- 

vietų okupacijoje ilgus ..jnefaslpHenopramonfį palaikyti. Taip 
buvo žemės-ū^cio ^akademiios potvyniai praeitą pąva-

MIRĖ DR. JONAS ČEIČYS
Jonas čeičys, technikos mok

slų daktaras,; mirė okup. Lie
tuvoje liepos mėn. 24 d. Jis bu
vo gimęs 1901 m. Rokiškio 
apskr., 1924 m. baigęs žemės 
ūkio akademiją Dotnuvoje, 
nuo 1939 m. buvęs Vytauto D. 
Universiteto Kaune technikos 
fakulteto adjunktu. Buvo pa
sižymėjęs melioratorius, so-

Kongreso komisija 
'atvyko į Waukegan 
Tirs streikuojančių policininkų 

skundus prieš merą
L WAUKEGAN, ILL. — Atsto
vų Rūmų komisija kriminalui 
tirti atvykusi iš Washingtono į 
šį 64,665 gyventojų paežerės 
miestą nuo praeito šeštadienio 
pradėjo tirti kaltinimus dėl ta
riamos korupcijos, gemblerys- 
tės, prostitucijos ir trafiko tikė
tų “fiksinimo”.

Kongreso Komisija vos 48 va
landoms praėjus griebėsi žygių 
po to, kai Waukegano meras 
Robert Sabonjian atsisakė Chi- 
cagos dienraščio “Sun-Tims” 
reporteriui leisti pamatyti kai 
kurias bylas. Kongreso komisi
ja turi galią įsakyti parodyti vi
sus dokumentus, įskaitant ir 
miesto bei paskirų asmenų fi
nansinius rekordus.

Kaltinimus prieš merą Sabon- 
jianą ir jo miesto valdžią iškėlė 
Waukegano policininkai, kurių 
viso yra Jš tų 62 streikuo-buvo žemės akio .akademijos*Pat> kai potvyniai praeitą pava-WW* streiKuo-

ją. vietoje 50 valstybinių 
dirbo Hidrotechnikos ir mėlio- “<?’* atsiuntė jai pagalbos sargybas,
racijos mokslinio tyrimo insti-reikmen^ už milijonų dole- • Kadangi komisijos tyrimasracijos mokslinio tyrimo insti
tute. (E)

paktą pavadino 
laiku sudarytu”.

NEW YORKAS. 
John Dunster, žymus 
atominis mokslininkas, 
vaudamas 250 ^ mokslininkų1 
simpoziume, perspėjo ,kad 
žmomja gali išsigelbėti nuo 
susinaikinimo tik arba sama-L:.. __k*,
žindama savo gyventojų skai
čių arba taupydama savo, re
sursus”. Energijos ištekliai 
yra riboti, tačiau atominė 
energija gali užpildyti tą pra
rają. “Mums atominė energija 
yra reikalinga aplinkai sukon
troliuotu ir ta energija yra sau
gi” jis užtikrino.

LONDONAS. — Aristide 
Onassis, Graikijos multimilijo- 
rius, į London Evening Stand
ard reporterio paklausimą, ar 
tiesa, kad jis skiriasi su Jac
queline, buvusia Kennediene, 
atsakė, kad jis ir jo žmona Jac
queline esą “idealiai laimingi” 
ir kas kitaip sako, pats nežino 
ką kalba. Jis pats tuojau skren
dąs į Europą pas savo žmoną.

— Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas š. m. rugpiūčio 8 
d. dviem savaitėm išvyko į Eu
ropą. Jam nesant, pirmininko 
pareigas eina Vliko Valdybos 
vicepirmininkas J. Audėnas.

VIS LABIAU UŽTERŠIA 
LIETUVOS VANDENIS

Vandenys, upės okupuotoje 
Lietuvoje vis labiau užteršia
mos ir dėl to mažėja žuvų skai
čius. Spauda kaltina ypač tuos 
ūkius bei įmones, kurie be jo
kio atsakomybės jausmo lei
džia į atviruosius vandenis 
naftos ir chemikalų atliekas. 
Paskelbta: jei vandens terši
mas šiais metais tebedarys pa
žangą, tai į Lietuvos upes ir 
ežerus pateks 30,000 tonų įvai
rių atliekų, arba 8,2 tonos per 
parą. (E)

— šią vasarą į.Klaipėdą, dir
bti įvairiose miesto pramonės 
įmonėse bei statybose, atvyko 
apie 400 studentų iš Rygos, 
Vilniaus, Liepojos ir Plungės. 
Sovietinėje spaudoje jie vadi
nami savanoriais... (E)

Cleveland Cliffs dirbtuvėse gaminami 
geležiniai irstai. Smarkiai besisukan
tis ratas su dumplėmis paleidžia įkai
tusia geležį, ii kurios veržiasi degan
tieji spinduliai, kurie subyra į iratus. 
Kiekvieną metą ši dirbtuvė pagamina 

> du milijonus tony šraty.

MIRĖ F. ŠINKŪNAS

Peliksas Šinkūnas, senosios 
kartos pedagogas ir- geografas 
mirė okup. Lietuvoje; š. m. lie
pos 30 d. ir palaidotas rugpjū
čio 1 d. Jis buvo gimęs 1891 m. 
Iciūnų kaime, Kupiškio valse. 
Velionis nuo 1923 m. gyveno 
Kaune. Jis buvo vienu pačių 
pirmųjų mokyklinės geografi
jos kūrėjų bei vystytojų. Vi
durinės mokyklos Lietuvoje il
gą laiką naudojosi Šinkūno pa
rašytais geografijos vadovė
liais. Buvo ir vadovėlių pra
džios mokykloms autorium. 
Velionis pirmosios okupacijos 
metu (1940 m.) ir po 1944 m. 
dėstė geografiją Vilniaus uni
versitete ir Vilniaus Pedagogi
niame institute. Bedėstyda- 
mas, jis ir vėl paruošė kelis ge
ografijos vadovėlius vid. mo
kykloms. Be to, Šinkūnas yra 
išvertęs eilę knygų iš rusų kal
bos rašęs žurnaluose ir dirbęs 
mokytojų prof, sąjungų veik
loje Kaune. (E)....

Nedarbas didėja
Darbo sumažėjimas JAV-se 

pasiekė 5%. Iš viso nedirban
čių yra jau 4,100,000 žmonių. 
Ypatingai daug gerai apmoka
mų darbininkų bei technikų, įs
kaitant nemažą skaičių inžinie
rių, buvo atleista iš darbo — 
aeronautikos ir iš automobilių 
pramonės. Iš to skaičiaus kai 
kurie uždirbdavo 15,000 dol. 
ir daugiau per metus. Dabar, 
gal būt, gauna nuo $40 iki $70 
čekius per savaitę. Daug kam 
tenka gyventi iš pašalpos.

Darbo sumažėjimas skau
džiai palietė biržą, nes jos akci
jos paskutiniu laiku krinta ar
ba labai svyruoja.

rių, dukart daugiau negu at
siuntė JAV -bės.

Diplomatiniai stebėtojai sako, 
kad kinų manevras Jugoslavijo
je yra greičiau tik ženklas, kad 
Kinija pradeda aktingai plėsti 
savo interesų sferą pasaulyje, 
o ypatingai tose pasaulio vieto
se, kurias Sovietų Sąjunga lai
kė savo įtakos sferomis.

Santykiai su Prancūziją ir 
Šveicarija

PARYŽIUS. — šiomis dieno
mis grįžo iš Pekino į Paryžių 
Prancūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Andre Bettenfourt, pir
masis prancūzas, kurį pats Mao 
Tsetungas asmeniškai priėmė. 
Taip pat pastebimas aiškus de
tente kinų su Šveicarija, kuri su 
Kinija jau ambasadoriais apsi
keitė ir, negana to, šiuo metu 
keičiasi ambasadoriais su Kini
jos satelitu ir protege Balka
nuose — su Albanija, nepaisant 
kad Sovietų Sąjungai tatai la
bai nepatinka. Pripažinti Alba
niją kiek anksčiau būtų reiškę 
sovietų “provokaciją”, bet pas
kutiniais metais klimatas skai
tomas pasikeitęs.

Sovietų - kinų derybos 
akligatvyje

MASKVA.
deryboms su kinais sienų klau
simais Sovietų Sąjunga vietoje 
liepos 2 dieną į Maskvą grįžusio 
pirmojo užs. reik, ministerid 
pavaduotojo Vasilijo Kuznecovo 
paskyrė an traeilį atstovą Leo
nidą Iljičevą, kurs po Kuzneco
vo yra tik septintas iš eilėse mi- 
nisterio pavaduotojas.

Derybos dėl sjenų tarp sovie
tų Rusijos ir raudonos Kinijos, 
kurios buvo pradėtos praeitų 
metų spalio* 20 d., spėjama, ke
lintas mėnuo yra įstrigusios ir 
pranešimai iš Pekino nieko ne*

bus viešas ir jos iššaukti as
menys turės liudyti po priesai
ka, Wakegano piliečiai nekan
triai laukia viešųjų posėdžių 
pradžios.

Floridai gresia 
tropikinė audra

MIAMI. — Pavojingas tropi- 
kinis atmosferos slėgimas, kurs 
labai greit gali išsivystyti į ura
ganą, 60 mylių per valandą vė
jo greičiu praeitą šeštadienį pa
suko linkui žemutinių Bahamų, 
iš kur gali priartėti prie Flori
dos pakraščių. Tuo tarpu audra 
tebebuvo per 640 mylių į pietry
čius nuo Miami. Nacional. Ura
ganų Centro direktorius Dr. Ro
bert Simpson sako, kad pavojus 
Floridos pakraščiams labai gali
mas, jei slėgimas toliau tęsis.

Tolimesnėms

Vatikano santykiai 
su Jugoslavija

VATIKANO MIESTAS. — 
Penktadienj Vatikanas paskel
bė, kad atstato su Jugoslavija 
pilnus diplomatinius santykius. 
Derybos dėl tų santykių slaptai 
vestos ištisus tris mėnesius. Va
tikano ambasadorius bus Mario 
Cagna, o Jugoslavijos — Bjekos- 
lav Cyrlje.

Jugoslavija yra antroji ko
munistinė valstybė, su kuria 
šventasis sostas užmezga pilnius 
diplomatinius santykius. Pir
moji buvo Kuba.

mini, kada jos yėl bus pradėtos 
ir ar padarė bet kokią pažangą 
nuo to laiko, kai sovietai Kuzne- 
covą pirmą kartą nusiuntė j Pe
kiną.



{SPŪflŽĮĄI ĮS KELIONĖS PO EUROPĄ |

Stanford Universiteto specialistas panoro pasigaminti pačią patogiausią, didžiausią ir pigiausią palapinę. Paveiks
le matoma palapinė kainuoja $15.00. Joje gali miegoti 10 žmonių. Ją lengvai galima susidėti į automobilį.

kas dar nematyta 
treti aįlikti paskutinį dvasinį

nes turėjome pasiruošti iki va- 
karo galutinam apleidimui Rp-H 
mos. Vieni miestan bėgo už- W 
baigti <pirkinią pirkimą, kiti w

L B

(Tęsinys)

Vaidinimas užsitęsė apie ke
turias yaĮandas, bet gryname 
ore nuovargio nesijautė. Nors 
žmonių labai daug, bet jokio 
susigrūdimo ar skubėjimo ne
simatė. Pas mus kiek kitaip, 
dar scenai neužsidarius lekia 
lyg bičių įgelti, o prie rūbinės 
tikra spūstis, tarytum trokš
tančios žuvys aketyje orą gau
do. Niekas neploja, išskyrus 

, yięąą kįtą “ąmęrikĮętį”, kol 
orkestras neužbaigia groti gra
žiausi muzikinį finalą.

Grižopie gana vėlai ir mie
gui teko mažiau laiko, nes 7 
yą|andą telefonas prikelia. 
Matyt, taip jau yra susitarta 
su viešbučio acįnųnistracija. 
Buvo padaryta ekskursija į 
Capri saįą. Ekskursijai paau
kota nęt visa dieną. Dėl kitų 
(įsipareigojimų neteko daly
vauti, tad ir įspūdžių parašyti 
neturiu. Vieni teigia, kad la
bai buvo susižavėję, o kiti sa- 
ko, kad nieko nuostabaus ne
teko "matyti. Treti tvirtina, 
kad organizatoriams — kom
panijai tikrai buvo naudinga ir 
pelninga. Daugumos tvirįini- 
ųiu Castel Gąndolfo — popie
žiaus vasaros rezidencija kai 
kuriuo atžvilgiu buvo įdomes
nė ir paliko daugiau Įspūdžių 
nei kitos vietovės. .Geriausia 
išeitis — kiekvienam pasilikus 
prie savo nuomonės.,.'

Pirmadienį visi pasileido sa
vais keliais kaip Grigo bitės,

sirinktoje tūkstantametėje baž || 
nyČioje. Buvo ir tokių, kurie 
susispietė galutinai nuspręsti 
geriausio itališko vyno rūšį, 
an geriausiai tiko paskutinis 
pasirinkimas, nes nedaug Rai
nuojantis ir “naudingas” ma
lonus.

Vakaras čia pat, visas turtas: 
čemodanai, krepšiai ir pakų 
pakeliai sunešti kieman njiro- 
dyton vieton. Atvyko lietuviš
kos radijo transliacijos vedė
jas prel Razminas atsisveikin
ti Italijos lietuvių kolonijos 
vardu. Mielas žmogus ir geras 
lietuvis patriotas, kurs pasiim
tas pareigas labai sąžiningai ir 
sumaniai ailįeka. .Greitomis 
aptarėm kas koplyčios šventi
nimo proga buvo gera ir nau
dinga ~ lietuviškiems reikalams 
ir kas nenaudinga. Pasisakyta, 
kad pasitaikę nesklandumai 
bei nuomonių skirtumai turi 
mus ne skaldyti, bet visus lie
tuvius dar daugiau vienyti. 
Pasisakymas ir žodžiai teisįngi. 
Pranešė, kad koplyčios šventi
nimas ir kiti šventės įvykiai 
buvo pertransliuoti į Lietuvą, 
kurios žmonės su dideliu ati
dumu seka ir klausosi. Atsi
prašė už visus trūkumus ir pa
dėkojo visiems, ypač ameri-

kiečiams, prisidėjusiems anka 
bei ^oraline parama/ Susėdus 
į bus^ lietuviškų nuoširdumu

- -j-' ... . <

OT A SUSIVIENULMAS
Ii A LIETUVIŲ ‘-A. AMERIKOJE

SLA

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau'kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraua- 
tiems nariams. ~ ?

- didžiausia lietuvių fraternalinė organizaciją — duoda gyvy> 
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, \kuri yra pigi, nes SUS1V1E- r 
NUIMAS neieško pelno/ d teikia patarnavimus savitarpių^ 
pagalbos pagrindu. '

$LA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. ''’ Kiekvienas lietuvis'čia' gali- 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas- nuo ‘$100:00 
ikf $1Q,W QO. - ;

— jaunimui duoda' gerą'Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo' mokslo’.iįtadl* 
jdins^fr gyvenimo pradžiai. •’ :l? *" AlT J

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraųdą; J,
* $1,000.00 apdraudos" tik $3.00 mokesči6‘'metams.' ’ "
— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims;''rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraiidos 'mokestiš $2.00 
Į metus. "

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 5
— veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE PF AMERICA:
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, JN. Y. 10001

PQĘZĮįpŠ PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, : ..
Laimink ’musu sieki —
Vėl gyvenki mumyse,

/ ■ Giesmėje skambėki.
; Vincas Jonikas

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
'lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip’konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajdja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. " ‘.....

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

mato, 126. psl. Kaina $1.—. ' *
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00. ’ ,t-'<
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psL 

.. Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psL $2.00. * ’ - » ■ •;
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.

: ■, 6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių'rinktinė, 169
’ ; psL Kaina $3.00. ' " ■ ' “ • -

7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.0Q
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA^ Eilėraščiai, 86 psLr $2.00."—•’
9. Pranas Kozūns7 DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0;75. -—

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.*
12. N^das Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00!
• 131’ Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anyksciii Stieliš”,rvertimas, 42' ,psl; $2.00.--'‘ r'‘ ^"r't ,>r

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI't ANGA t. Rinktinė lyrika, 167 psl., S3.0Q;
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagafas, SAULĖLElDŽIp SPIR^JLĮlJpSĘ. Eiliuoti kūrifiė-

liai, 92 psl.', $1.00. * ' *
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.

- • 19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.-
20. Elena Tumienė; KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.

' 21. Alfonsai Tyruoliš, METŲ VINGIAI." Lyrikos rinktinė; 180 psl. $3.00.
. 22. Jonas' Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ piEyAI. Mitologijos posmai,

55 psL $1.00/ , ‘ \ - 1 - ’ - u • ” ••• ♦ 7.
' .’23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 ■ psl. * $2.50. • • t?‘*‘
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilanl 

raštinę a^bą užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį ordei

1739 So. Halsted Sį.> Chicago, Ill. 60608
w* > . •* JF -rt»- '. * * **■ ., • < i ♦ 4 & * % w*4f£^ą,

linkętiąfnąs laimingos kelionės, 
tuo pačią prašydamas nępą- 
mirštį mažos Italijos lietuvių 
kolonijas.

Paju<įėjpn|e. Sudiev Romą 
ir joje liekantieji lietuviai! 
Mintis mintį (veja. Jei taip 
vyktumėm laįšyon Lietuyon, 
tikrai širdis šokinėtų iš džiang 
smd. Gi dabar vykstam antro- 
jon tėvynėn, kuri ir geriausia 
būdama, niekuomet neatstos 
tikrosios motinos vargingų ran 
ką meilės.

KELIONĖ Į NAMUS
Skaisčiai, graži saulutė jau 

arti’laidos.' Mūsų busas skuba 
piiikia autostrada Į aerodromą, 
kur tikriausiai jau rasime visus 
suvažiavusius. Mes visuomet 
paskutiniai, nes visur randa
me mus stabdančių veiksnių: 
tai akį patraukia, tai širdžiai 
mielas žmogus— lietuvis.

Pravažiuojama apylinkė 
graži įr akiui Patraukli. Lau
kai gražią? dirbami — vienur 
derlius jau', plaunamas, kitur o’* fi > f:- ■ .
dar žalįuoja ir nušienautose 
pievose galvijų bandos. Gi to
liau horizonte matosi įvairūs 
pramonės pastatai bei namai. 
Atrpifo, kąd bus tolimi Ropios 
priemiesčiai. Bendrakeleivių 
pasikalbėjimai trumpi. Niekas 
henori į kalbas įsileisti, nes jau 
rūpi kiek bauginantis paskuti
nis kelionės^ etapas — skridi
mas, kuris pavadintas, kaip 
toje dainoje kėlias į namus.

Jau ir aerodrome. Išlipame 
paskutinį kartą iš buso, kuris, 
ilgai mus vežiojo, kurio darėsi 
lyg gaila, * kad fėnka atsiskirti 
su vadovų if šoferiu, o tuo pa-' 
čiu ir su busu. Pasirodo, kad 
kelionė trumpu laiku visus su
artina, 6 mes .pasidarėme jaus 
mingesni ne tik saviems ir su
tiktiems, bet vietovėms ir net 
daiktams, žodžiu, susitikimas 
su kultūringų kraštų žmonė
mis, pamaE’mąs* didėlių kultu, 
riniu vertvbiu ir siu dienu Eu- 
ropos gyvenimo, mus dvasiniai 
paugdė įr' bent tuo tarpu, pa- 
Hdarėine visam kam jautresni 
ir geresni. Todėl nebuvome 
sykstūš ir visiems patarnauto
jams ’žinoma, dalinai ir ambi
cijos vedini, norėdami pasiro
dyti esą “turtingais” ameriko
nais. Kaip ten bebūtų, bet lie
tuvišką prųipą tikrai išlaikė
me.

Ącrofli’oiiio patalpose jau 
bMf Miaua^- ne’

-Pas- 
kutipes įtąlįškąs ,|iras, išger
iami paskutipiam pasitipirini- 
pjui ką pops gaivinančio. At- 
yj’ko išlydėti ir ą|sisyęikinti, 
su visais bandrai , Romos lie
tuviu ąt§toyai, prb 
ppęl. MipcęyįčiĮĮin. jRasidžįaug 
tą, kas padaryta, 'apgailėsian
ti trūkumai, .''.įtyrie dalinai įr 
ųe nuo mūsą prikląųsp, bet 
pęžįūriąt nĮiomoųįą skirtipno, 
lųrinie siekti bepdfp tikslo —

Laisvos ir Nepriklausomos Lie
tuvos. Tad pasikeista reikš
mingai žodžiais ir palinkėta 
vieni kitiems viso geriausio. 
Jautresniems . atsisveikinimas 
įr ašarą išspaudė, juk lietuvis 
brolis ir visi esame to paties li
kimo išblaškyti po platąjį pa
saulį su viltimi grįžti į pažadė
tąją žemę — Laisvą Lietuvą.

Patikrinus pasus ir gavus bi
lietus, susėdome į lėktuvą “Sa
turn”, kuris pakilo 9 vai. 35 
min. ir, skrisdami Į vakarus 
lenktyniavome su saulės nusi
leidimu, kurio šviesa, pakilus 
aukštai ilgą laiką matėsi. La
bai įdoąiu, pakilome tamsoje, 
o skrisdami pamatėme saulė
lydį, kuris lydėjo mus apie 
porą valandų. Skridome di-

Korsiką, Genuja, Ęernas, Pa-, 
ryžius, p nusileidome Airijoje, 
Shanon aerodrome, pasiimti 
kuro.. Tai buvo pusė dvyliktos 
nakties. Turėjohie valandą 
laiko, “todėl nuėjome į ’ aero
dromo patalpas, kur yra di
džiulė krautuvė, pąsiidomau- 
ti, nes čia esą viskas trešdaliu 
pigiau. Tikrai pigiau, ypatin
gai gėrimai, bet ką tu gali daug 
pirkti, kai apytuštės piniginės. 
Paragavome' Airijos alučio, 
kuris’žinovą teigimu esąs ge
ras, ir tuo pačiu atžymėjome 
savo buvimą Airijoje. Pasigir
do pranešimas grįžti į lėktuvą, 
nes tuojau išskrehdame, be
matant visa prekyba buvo nu
traukta ir paskubomis - atsi- 
dūrėme lėktuve.

Skrendame paskutinį musu 
kelionės maršrutą, . kurį tikė
jomės laimingai baigti. Sudiev 
senutė Europa, kurioj sustipri 
nomę .savo sentimentus, nes 
mūsą arba tęvų gimtinė yra jo
je. Patys jsaye klausiame, ar 
teks dar matyti? Ną, o dabar 
trumpam poilsiui užmerkiam 
akis. °' y

Neilgam, peš duoda valgyti, 
ko nęt ir nesinori, bet nepato
gu ir atsisakyti, kai kartu at
neša ir gardaus kokteilio. Yal-

ti, kad važiuojančią tarpe jo
kią didesnių nesusipratimą ne
buvo, o taip pat ir su vadovy
be. Apie smulkmenas netenka 
kalbėti, nes ją pasitaiko visur. 
Reikią ąianyti, kad buvę ben
drakeleiviai yieąj kitiems yra 
dėkingi, taip pat ir vadovams, 
už malonią kelionės draugystę 
ir liks jei ne artimais draugais, 
tai bent gerais pažįstamais. 
Esu dėkingas skaičiusieųis ir 
savaip įvertinusiems šiuos ke
lionės įspūdžių aprašymus.

(Pabaiga)

lipas, laikrodis rodo 2:30 vai. 
I Gi mūsą laikrodžiai dar tebe-' 
IĮ rodo 9:30 ryto. Gražus skirtu- 
| mas ir laiko greitas pasikeiti- 
| j mas — išskridome vėlai vaka- 

p re, o vidurnaktyje jau Chica- 
p goję. Keistai linksma šavijąu- 
3 ta taip greit, perskridus ir atsi- 

fMs radus namuose.
Patikrinus dokumentus, ėjo- 

i me pro laukiančius muitinio- 
■^Ijkus, kurie buvo korektiški, 

... j kaip ir pridera garbingos vals 
j tybės pareigūnams. Dabar be
lieka tik pasiekti savo buto du 
ris ir galima bus pasakyti: vi
sur gerai, bet namuose dar ge
riau.

Bendrai paėmus, kiek teko 
iš visą girdėti, kelione visi yra 
patenkinti. Ji buvo įdomi, 
įvairi ir naudinga. Neminint 
pasitaikiusių smulkią trūku
mą, buvo gerai suplanuota ir 
sėkmingai įvykdyta.

Daug ką pasako aplankymas 
. septynių valstybių: Portugali
ja, Ispanija, /Prancūzija, Itali
ja, Monaco, Vatikanas ir Airi
ja. Tas malonumas kainayo 
tik $703 — žinoma, plius asme
niškos išlaidos, kurios gali ma
žai ir daug kainuoti. Tas prįi- 
klauso nuo esamo noro ir turi
mos Įpiniginės.

Pabaigai tenka pasidžiąug-

gydino gerai, matomai' nori, 
kad ateity dar skristumėm 
“Saturnu” ir kitiems patartu- 
mėm, ką mielai ir patariame. 
Kiek užsnūstame. Per miegą 
išgirdome pranešimą'' kad- 
skrendame per Montrealį, tai 
net pašokome. Juk jau žemė, 
Amerika! Duoda dar valgyti, 
bet tas jau mums beveik nebe
rūpi. žinoma, valgome ir gal
vojame apie Chicagos muitinę, 
nes išdavė kiekvienam muiti
nės deklaraciją reikiamomis 
žiniomis. Tik spėjome vaiz- 
būnišku patyrimu viską tinka
mai sutvarkyti, kai išgirdome 
pranešimą, kad jau esame 
Chicagoje. Lėktuvas kiek su
siūbavęs jau lekia taku ir be
matant sustojo. Atsidustame 
ir skubame iš lėktuvo, kuriam 
širdyje dėkoj ąnje už saugą at- 
skraidininią.

Sueiname į aerodromo patai-

^AUJifcNnsE"'

She can’t come to you for the 
truth; but’you qm reach her. 
Raibo Free Europe does get the 
truth through.
•hrs to Radio Free Eoro» 
liittM.euotan.ix

» * r

Published as a public sanrica •» 
•OOnorntiQRWith TM Advertising Council.

The iron Curtain 
Isn't soundproot.
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An important reason for 
buying Bonds when you’re young 
is for when you’re old.

Let’s hope yea’ll Be self-sufficient, able , 
togrow'bU with dignity, respected by 
othhri and able to keep yonf own chm up.

Let’s hope you’re planning for tomes- - ? 
tow.
-“Regardless of the ups and downs of 
your other assets, you have to start with ’ , 
a. nest egg, a kitty, something in the sock . 
yda can always depend on.'
' One way yoa can do this most pain
lessly is by participating in the Payroll 
SavingsPlanwhereyocwofkortheBond- 
¥M6ndi Plan where you bank.

U.S. Savings Bonds now pay 5% in
terest when held to maturity of 5 years, 
10 months (4% the first year;'thereafter 
5.20% to maturity). That’s the highest 
rate ever.
'Let’s not hope, 
Let’s plan on k.

Bonds

■ Bondsare a proud xhpf eb 
V x

Take stock in America.

Dainininkas Johnny Cash. 1942 me- 
tik tis’buvo ‘ T2 metp berniukas, 
šiandien W Dyers, Ai’k., berniukas 
-‘datnornlš uždirba stambias sumas,'

NAUJIENOS 
? . -J- * 1

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608



San Bernardas, eidamas į kainus ieškoti paklydusi?, visuomet po kaklu turėdavo mažą- statinėlę 
su stipriu konjaku. Mažas bernardinukas, matyt, nekreipia jokio dėmesio į statinėlę.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

t

r

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI '
— Sek pasaką, mainyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

> , a

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

K 9.
10. VL Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

18.

19.

20.
21.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. __________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL_______
4. Liudas Mikšys, iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ____________ ______________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psL

$t. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL - _

J. JAKŠTAS

PROF. A. VOLDEMARO LEGENDA
(J. Bertašiaus straipsnį "Atsargiau su 

prof. A. Voldemaro garbinimu'' paskaičius)
Visuomeniniame gyvenime jau darytas tokio žymaus nioksli- 

taip dedasi, kad apie žymiuosius ninko, kaip prof. A. Voldema- 
asmenis, prasikišusius ypatin-'ras. žinutė padarė man nemen
kais žygiais, darbais, nuopel- ką įspūdį. Jau girdėtas Voidc- 
nais mokslui ar menui, sklinda'maro vardas man didesniu pasi- 
visokios kalbos apie juos dar darė.
gyvenančius, o ypač mirusius, j Vėliau Voldemaras nioksli- 

ięnos kalbos gali būti Jikros,'ninkas nubluko prieš Voldema- 
kitos — iškreiptos, pramany-'rą politiką. Jis, stojęs nuo pat 
tos. žodžiu sakant, žymus as-J pradžių j Lietuvos atkūrimo 
muo ir miręs gyvena ilgai ilgai triūsą,’’ nesiliovė politikavęs per 
pasakose ir legendose. yj^ likusį savo gyvenimą. Dėl

Trumpame nepriklausomos politikos apleido pareigas uiū- 
Lietuvos gyvenime nuo pat pra- versitete ir mokslui nieko neda- 
džių ėmė garsėti prof. A. Volde- vė. O pagal savo sugebėjirtius 
maro asmuo,. Ne todėl, kad jis būtų galėjęs duoti, jei būtų bent 
stovėjo mūsų pirmosios vy- kiek atsidėjęs. Bet jis paliko 
riausybės priešakyje, tariant, politikuojantis profesorius ir 
buvo pirmuoju ministru pirmi-j universitetines pareigas atlikda- 
ninku. Apie tai plačioji niūsų(vo atkiš tinai. Politikuodamas 
visuomenė beveik nieko nežino
jo. . Juk jis, kaip ir jo vyriausy
bė,, praktiškoje veikloje neturė
jo progos išeiti į viešumą, pasi-

pasigamino sau priešų, nuo ku
rių turėjo nukentėti. Dėl poli
tikos tapo pirmuoju tremtiniu 
tos pačios Lietuvos, kuriai nuo 

rodyti tautai. Voldemaras gar- pat pradžių buvo pasiaukojęs 
sėjo pirmiausia žymiu moksli
ninku, ypač daugelio' kalbų mo-

• -kėjimu. Pamenu, apie 1922 me
tus skaičiau tada, (rodos, krikš
čionių demokratų leistame laik
raštyje “Laisvė” pasipiktinan
čią žinutę, kad 'kažkas .drįso

dirbti. Dar didesnė tragedija 
ištiko jį, kai jis nesupratingu 
grįžimu iš tremties pasidavė 
okupantui, turėjo eiti iš vakari
nės į rytinę tremtį ir joje gyve
nimą baigti.

Toks nepaprastas prof. Vol- 
kritikuoti universiteto paskelb- demaro likimas, jo didelių ga- 
tą statutą. Girdi, kas gali drįsti bumų ir savaimingo būdo asme- 
kritikuoti tą ptatutą, kai jis su- nybė nesiliovė dominusi mūsų

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

_ ____________________________ _______ $1^0
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1$TO-

RIJA, du tomai, 207 iy 225 psL _________ $2.00 ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS- Už MIESTO; 356 psL . $5.00■------ ----- ------------ ------------------- -- - -.c .As. ^ ^$2.00,

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00

<$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$230 
$6.00

ir darbai. ______________ :---------
11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS!
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

> viršeliais $2.00, kietais __________ :---------------------
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl._______
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. .....-------------
15. Mikas Petrauskis, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl........ ..

Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psL ___ ---------------- ---------------- -----------------------

Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 
angliškai. ___ _______________ ____ __ ______

Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _ __ L?
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL_____

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

orderiu, šiuo adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

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

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Minelga, LABAS ĮGYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psL, 2,50 doL

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 dol

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dafl. J. Pilipausko iliustruota, 64 psL, kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 doL

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau- 
’ gusiems. 213 psL, kaina 2 doL

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, įrodyti nutautėjusiai šriesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

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

visuomenę.
lėja laiks nuo lako ir mūsų pe-,kolegas, 
riodinės spaudos puslapiuose, tik Lietuvos 
kaip rodo J. Bertašiaus minė-blausiai įsipyko jis humanita- 
tas straipsnis “Naujienų” 164 ranis ir net visam universitetui 
nr. (1970. VII. 14). Kaip jau!parašęs lotynišką' įrangą į fa- 
pati antraštė pasako, straipsnis 
yra poleminio pobūdžio. Kasė
jas užsimojo pasipriešinti Vol
demaro garbintojams, laikan
tiems’ jį savo politiniu ideologu.
Jis ekonomistas, praktiško pro
to ir veiklos žmogus, užsimojo 
prilaikyti Voldemaro garbinto
jus ne kokiais kombinuotais 
samprotavimais, bet paties nu
girstomis kalbomis apie Volde
maro asmenį. Tai daro jis gero
mis intencijomis vedinas: pasi
dalinti su skaitytojais žiniomis, 
“kad visa tai pasiliktų medžia
ga istorijai, kuri vėliau turės 
būti nuodugniai patikslinta”.

Nėra pagrindo nepriimti rim
tai šio p. Bertašiaus prisipažini
mo ir sviesti jam paniekinamąjį 
priekaištą, kaip daro “Laisvo
sios Lietuvos” bendradarbis 
BJM. Girdi, “jis (Bertašius), 
pensininko laiku disponuoda
mas, ėmė kurti pasakėles ir le
gendas” “L. L:” 16 nr. 1970. 
VII. 30). Smerkimas eina per 
toli. Juk Bertašius nieko ne- 
praslihanė. Jis tik atpasakojo, 
ką pats yra girdėjęs. Jis galėjo 
tik smulkmenose kai ką pamir
šti ar kitaip atpasakoti nei yra 
girdėjęs. Pvz., negali kilti jo
kių abejonių dėl Krėvės pasako
jimų apie Voldemaro grįžimą 
vos bolševikams okupavus Lie
tuvą. Iš pasakojimo taip pat 
numanu, kad jis grįžo savo ini
ciatyva ir nekviečiamas to paties 
Krėvės, kaip kažkieno paleistas 
gandas ir “L. L.” straipsnio au
toriaus užsimintas skelbia.

Jau Škirpos kadaise duotas 
liudijimas griauna tą gandą. Jo 
pasakojimu, Voldemaras paju
dėjo iš Romos į Lietuvą dar 
prieš bolševikinę okupaciją ir 
jau būdamas Berlyne sužinojo 
iš Škirpos apie ją ir prez. Sme
tonos pabėgimą.

Iš viso, p. Bertašiaus atskleis
tas Krėvės pasakojimas daro 
patikimo istorinio šaltinio įspū
dį. Vien smulkmenose jis gali 
kelti kai kurių abejonių. (Pvz., 
kreipimasis į pasiuntinį Berly
ne Škirpą atkalbėti Voldemarą 
nuo grįžimo).

Kad tas pasikalbėjimas pro
fesorių prie kavos puodukų bu
vo vedamas Voldemarui ne
draugiškoje nuotaikoje, ir ne
kelia abejonių. Mat, vadovau
jantieji pokalbio dalyviai su pa
čiu Krėve buvo humanitarinio 
fakulteto profesoriai, kurių ko
lega buvo buvęs ir Voldemaras. 
Jis, kaip, žinoma, buvo egotisti- 
ne (ne egoistinė), kampuota 
asmenybė,. nelinkusi derintis 
prie kitų kolegiškuose santy
kiuose. Jis susivaidijo su fa
kultetu jau tuojau po universi
teto įsikūrimo, kai buvo to fa
kulteto (tada vadinto sociali
nių mokslų) dekanu ir turėjo su 
mažu incidentu staiga iš parei
gų pasitraukti. Būdamas fakul
tete beveik vienintelis profeso
rius su stažu (jau iš Petrapilio 
universiteto keliamas profeso
riauti į Permę karo metu gavo 
ekstraordinarinio profesoriaus

RADIJO TRANSLIACIJOS
SIBIRO LIETUVIAMS
Lietuviškos radijo translia

cijos Sibiro lietuviams per Ma- 
nilos “Verites” siųstuvų š. m. 
liepos mėnesi vyko sėkmingai 
ir jos tęsiamos. Programas

Jo vardas švyste-,titulą), jis iš aukšto žiūrėjo į<pasakaitei, kai trumpai nubrė
žė priešvalstybinę veiklą visų 4 
komunarų.

Mįslingas yra jau ne pirmą 
kartą spaudoje skelbiamas tas 
Mickio liudijimas apie susidūri
mą su Voldemaru Jaltoje. Jis 
rodosi toks dirbtinis, pasakiš
kas. P-. Bertašius būtų turėjęs 
gerai iškvosti Mickį prieš imda
mas dėmesin jo pasakojimą.

Dar su didesniu rezervu pri
imtinas Bertašiaus gautas kaž
kokio tarybinės Lietuvos komu
nisto parodymas. Parodymas 
tegali būti arba Lietuvoje ko
munistų tarpe pasklidęs gan
das, arba to pasakotojo melas. 
Tik visiškas neišmanėlis ar są
moningas melagis tegalėjo kal
bėti Bertašiui apie. Voldemaro 
dalyvavimą Teherano ir Jaltos 
konferencijose Stalino ekspertų 
komisijos nariu. Stalinas savo 
aplinkoje turėjo, be abejo, daug 
patikimesnių ekspertų nei toks 
imtinys Voldemaras. Antra ver
tus, Voldemaro dalyvavimas 
bent Jaltos konferencijoje 
(1945 m. vas. m.) jau nebuvo 
galimas todėl, kad Lietuvoje tu
rimomis žiniomis (o jų tikrumu 
nebūtų . pagrindo abejoti) jis 
mirė 1^44 m;. Dėl tos pačios 
priežasties jis negalėjo “po ka! 
ro” gyventi Kuibišeye, kaip tas 
Lietuvos komunistas^ Bertašiui 
porino. Apskritai, visas ko
munisto pasakojimas — tai pa
tyčios klausovo adresu ir Ber
tašius turėjo tik spiauti g akis 
tokiam pasakoriui, zaunijusiam

tapusius profesoriais! 
universitete. La-

kulteto leistą žurnalą. Jis be 
atodairos ispliekė ne tik savo 
fakultetą, bet ir visą universi
tetą. Apie tai sužinome dabar iš 
nesenai paskelbta Tumo 1926. 
11. 25> laiško Klimui (Aidai, 4 
nr. 1970), kur rašoma: “Mano 
bėdos su tuo Voldemaru. 1 to
mo Hum. Mok. Fak. Commen- 
tationes Ordinis. .Philologorum 
XXIII padarė skandalą Fakulte
te ir Senate. Fakultetas įžangą 
išmetė ir pavedė komisijai para
šyti pasiteisinimą ... Senatas 
iršia, kad taip arogantiškai kal
ba apie universitetą. Visi pro
fesoriai Voldemaro nekenčia už 
jo aroganciją”.

štai ši iš universiteto ėjusi ne
apykanta Voldemarui prasikišo 
ir tame Bertašiaus aprašytame 
pasikalbėjime. Dėl to tiek Blr- 
žiškams, tiek Krėvei Voldema
ras buvo “ne prie širdies”. Be 
reikalo kitas “L. L.” rasėj as Z. 
Martinišius sieja neigiamą Krė
vės atsiliepimą su dalyvavimu 
Paleckio vyriausybėje. Tai vi
sai skirtingi dalykai. ’

šalia patikimų Krėvės reve- 
liacijų Bertąsias duoda ir kito
kių žinelių, iškeltų profesorių 
tame pasikalbėjime ir kitų as
menų. Tos žinelės rodo, kad 
apie profesorių jau sklido viso
kios paskalos, kurių vienose gal 
buvo kiek tiesos, kitos — iš pir
što išlaužtos. Pvž., pramanyta 
ir su tendencija kalba apie 4 ko- 
munarų teismą ir Voldemaro 
vaidmenį jame. Jau tas vienas 
pasakojimas, kad Požėlos vie
nintelis nusikaltimas buvo pas 
jį rastas Markso kapitalas, o 
kitiems jokios kaltės nesurasta, 
yra plikiausias su aiškia tenden
cija melas. Nedovanotina, kad 
Bertašius ima jį už gryną pini
gą. “L. L.” bendradarbis su 
geru pagrindu davė atkirtį tai

apie Voldemaro tarnybų Mask
vai.

Kaip matome, Bertašius su
rinko pasakojimus bei pliauš
kalus apie Voldemarų. Gerai 
padarė pabardamas juos skai
tytojams. Jis neguldo galvos 
dėl- jų tikrumo ir teikia vien 
medžiaga istorijai, kad jų vė
liau kas patikslintų. <0 ta me
džiaga tik tuomet galės būti 
patikslinta, kai Sovietai, kurie 
turi visus duomenis apie Volde
marą nuo jo atvykimo į Lietu
vą 1940. (o gal ir ankstyvesnę), 
kada nors atskleis. Tada tik ga
lės paaiškėti, kodėl bolševikai 
su juo, palyginti, švelniai pasi
elgė. Gal tada geriau paaiškės 
ir jo -grįžimo aplinkybės.

Kalbant apie Voldemaro grį
žimą 1940 m., reikia turėti gal
voje ir jo kitas grįžimas karo 
pradžioje 1939 m. Abejais at
vejais grįžo tada, kai Lietuvos 
nepriklausomybei grėsė pavo
jai. Gal būti, ateities istorikas, 
turėdamas daugiau duomenų, 
galės įrodyti Voldemarą turė
jus tikslą su savo patyrusia di
plomatija bandyti atitolinti nuo 
Lietuvos ant jos pakibusią grė
smę nepriklausomybei. Gal jo 
tie abu grįžimai gaubs aureole 
jo gyvenimo saulėleidį ir jo at
minimas mūsų tautoje švies 
skaidria šviesa. t

ruošia Romas Kezys, New Yor
ke, Juozas Stempužis, Cleve- 
lande ir Petras Viščinis, Brock- 
tone, Mass.

Vlikas yra pakvietęs visą ei
lę asmenų paruošti rašinius 
transliacijų programoms. Da
lis pakviestųjų jau atsiliepė ir 
prisiuntė rašinius. Vlikas lau
kia talkos iš visų jo pakviestų 
asmenų, šalia specialiai pa
ruoštų rašinių, programos Si
biro lietuviams dar papildo
mos ir geresniais straipsniais 
parinktais iš įvairių laikraščių.

Programoms Manilos radijo 
siųstuve vykdyti ir jas be kliū
čių tęsti ypatingai reikalingos 
lėšos. Visi lietuviai kviečiami 
bendrauti su Sibiran ištrem
tais mūsų broliais ir sesėmis.

Kiekviena piniginė ar darbo 
auka priimama ir nuoširdžiai 
vertinama. Esame visiškai . 
įsitikinę, kad dažnam translia
cijų klausytojui, girdinčiam 
lietuvių kalba pranešimus ar 
lietuviškos muzikos garsus, tai 
sukelia džiaugsmo ašaras.
Visas aukas prašom siųsti ad
resu :

Tautos Fondas,
64-14 56th Rd.
Maspeth, N. Y. 11378 (E)

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

1

"NAUJ1ENOSE" GALIMA GAUTI ilAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Rinkinys lietuviškų liaudies dainelių Ir šokių, 16 psl. Rinkiny!* 
yra šios dainos ir gaidos:

. .šis^gaidų .,rinkinys kalnuoj< tik $1.00. ,t _

Į. Tegu giria šlamščia, 8. Aguonėlės ?
ūžia, tra-ta-ta V. Vakar vakarti! <

2. Suktinis 1 10. Augin tėvas ~
3. Suktinis 1! 11. Meilės valsas
4. Kokietka 12. Siunti mane motinėlė
5. Padispanas 13. čigonai
6. Vengerka 14. Pelėda
7. Klumpako|is 15. Noriu miego

šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jai atslų> 
site čeki arba Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiųsime jas paštu, čekius prašome Krešyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILLINOIS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

/ . ■ \
INSURED

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti Iki $20,000,

Vienas Salem, Ohio, apylinkės ūkinin
kas, norėdamas pavaizduoti iškilusias 
pašto patarnavimu kainas, iškėlė savo 
pašto dėžutę. Laiškanešys nepajėgia 
įdėti į ją atėjusiu (aišky ir patarimy 
f _  *   _ 1 ♦ -f • • v •

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

I
f
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$10.00
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pusei metų____
vienam mėnesiui .

Užsieniuose:
metams__________ _ - $21.00
pusei metų $11.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money
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$20.00
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$2.00
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Vadai baigia gramzdinti Bendruomenę
Jau minėjome, kad mažos mūsų politinės grupės 

agresingi nariai įkopė į Lietuvių Bnedruomenės vadovy
bę ir ten iki šio meto laikosi. Fantastiškais planais ir už
simojimais jie sugebėjo išskirti Bendruomenę iš didžio
sios lietuvių tremtinių masės, o dabar jau pradeda pa
čių organizaciją gramzdinti.

Kaip žinome, šių metų pradžioje Amerikon atvažia
vęs “tarybinės” Lietuvos “šokių direktorius” Juozas 
Lingys, PLB vadų panosėje gyvenęs pas Grandinėlės 
SagĮ, svarstė ir ieškojo būdų, kaip Grandinėlę nuvilioti į 
Vilnių, kad Lingys galėtų rožėmis vainikuotiems kom
partijos vadams parodyti ne vien hopaką šokančius uk
rainiečius, bet ir polkas šokančias Grandinėlės gražuoles. 
Lingiui šį kartą nepavyko. Išvažiavo jis tuščiomis. Tuo 
tarpu Grandinėlė, vietoj Lenino gimimo švenčių nuvyko 
Į Venezuelą, be dažnų polkų, pašoko Kumbiją, Kolumbi
jos tautini šoki, ir atliko didelę “diplomatinę misiją”.

Apie Grandinėlę buvo daug įvairiausių kalbų ir ra
šinių, befji atsigaus. Kalboms-nutilus ir visiems apsi
galvojus, Grandinėlė dar gali grįžti į tautinių šokių an
samblių eiles ir dirbti kultūrinį lietuvišką darbą. Paga
liau ir pats Sagys, vietoj mokęs šokėjus, jau yra numa
tytas Į plastinio meno ir grafikos ansamblių mokytojų 
mokytojus... Amerikoje, kur spauda laisva ir kur lie
tuvių dar yra daug, galima atitaisyti ir didžiausias klai
das. Daug sunkiau reikalai eina Vokietijos -Lietuvių 
Bendruomenėje.

Valerijono Šimkaus ir gausios kolegijos leidžiama 
ir p. Onos Šimkuvienės gana apdairiai redaguojama “L. 
Lietuva” savaitės numeryje įdėjo įdomų pasikalbėjimą su 
gražų balsą turinčia jauna dainininke Birute Kemežaite. 
Frontininkų manipuliuojama Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės vadovybė buvo susitarusi su Kemežaite, kad 
ji padainuotų studijų savaitės gale ruošiamame koncerte. 
Dainininkę kvietė ir dėl visų sąlygų susitarė studijų sa
vaitės meninių parengimų vadovė A. Grinienė, išgarsinto 
frontininkų vado Griniaus žmona. Koncertas turėjo 
įvykti šių metų liepos 25 dieną Stuttgarto katalikų aka
demijos salėje. Paimta salė, nusamdytas akompaniato
rius, parinkta programa ir tuojau pradėtos repeticijos.

Įpusėjus paruošiamiems darbams, ta pati Grinienė ir 
vėl kreipėsi į Kemežaitę. Klausė, ar nebūtų galima pa
keisti akompaniatorių. Stuttgartan iš okupuotos Lietu
vos galėtų atvykti Aldona Dvarionaitė, sėkmingai bai
gusi muzikos mokyklą Maskvoje, ir galėtų akompanuoti 
Atvažiavusioji galėtų frontininkams visą koncertą su
ruošti, bet būtų gerai, jeigu ji galėtų Kemežaitei bent 
akompanuoti. Kemežaite nesutiko, nes jai būtų nepatogu 
atsakyti jau keliose repeticijose dirbusiam geram akom
paniatoriui Grinienė Kemežaitės argumentus suprato 
ir su jos pageidavimu sutiko.

Bet tuo reikalas nepasibaigė. Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė nutarė dainininkę Kemežaitę 
“paspausti”. Ji pasikvietė jauną dainininkę į pilnaties 
posėdį ir pareikalavo, kad ji sutiktų leisti Dvarionaitei 
akompanuoti jos pasirinktas koncerto dainas. Be meni
nių parengimų vadovės A. Grinienės, posėdyje dalyvavo 
Stuttgarto Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė 
Z. Glemžienė, Vasario 16-tos gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, muzikas W. Banaitis, E. Lucienė ir dar vie
nas įtakingas ponas. Šiame pasitarime Banaitis pareika
lavo, kad atvykstančiai Dvarionaitei ne tik būtų leista 
akompanuoti, bet ir koncerte groti. Visi vertė Kemežaitę 
sutikti koncertuoti kartu su naujai muzikos mokyklą 
baigusia Dvarionaite.

Kemežaite Dvarionaitės nepažįsta ir asmeniškai 
prieš ją nieko neturi, bet jai nepatiko Vokietijos Bendruo 
menės vadovų noras trim dienom prieš koncertą laaužyti 
anksčiau padarytą susitarimą ir priversti ją dainuoti vi
sai kitomis sąlygomis. Kemežaite išdėstė savo nuomonę 
ir pasakė, kad ji sutarto plano keisti nesutinka. 0 kai 
Banaitis net kumštimi trenkė į stalą, tai Kemežaite atsis
tojo, pasakė, kad ji nekoncertuosianti ir išėjo. Grinienė 
su Natkevičiumi dar bandė iš posėdžio išėjusią Keme- 
žaitę įtikinti, kad ji nusileistų ir “taisytų situaciją”, bet 
Kemežaite pasakė, kad ne ji šią situaciją sudarė ir nėra 
pasiryžusi jos lopyti

Vokietijos L. Bendruomenės valdybą turintieji fron-. 
tinininkai, neatsiklausę Bendruomenės narių, yra pąsi-. 
šovę bendradarbiauti su komunistiĮię Lietuva ir tan.dum
blai! nugramzdinti ir visą Bendruomenę. Jie keliais at
vejais yra kalbinę Kemežaitę tapti kolaborante, bet ji 
nesutikusi tapti bendradarbe, jai nepatiko būdas tą ben
dradarbiavimą jai primesti ir dar ko gero jai pakenkti ‘

Dainininkė Birutė Kemežaite viena turėjo daugiau 
politinės išminties, takto ir pasiryžimo, negu visa VLB 
vadovybė kartu sudėjus. Banaičio ir Grinienės pastangos 
prikergti Dvarionaitę buvo tokios didelės, kad jie nieko, 
nežiūrėjo. Negalėdami palaužti jaunos menininkės va^ 
lios, jie koncertą išardė, mergaitei nuostolių padarė, o 
dar didesnius nuostolius padarė Stuttgarto. apylinkės lie
tuviams. Kur frontininkai veda Vokietijos Bendruomenę?

Mes žinome, kad į aukščiausią viršūnę įkopusiems 
vadams nepatinka Naujienų stilius. Jis nešlifuotas. Męs. 
žinome, ką Kemežaite padarė, bet mes klausiame: ką 
PLB vadovybė darė ir daro Vokietijos Lietuvių' Bend
ruomenės vadovybei suvaldyti, kad ji neverstų laisvo pa
saulio lietuvių bendradarbiauti su okupantais?’ Kokių 
žingsnių ėmėsi veikiantieji vicepirmininkai, kad panašūs 
dalykai nepasikartotų?

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

VLADAS CIVINSKAS

68.
Jaditas savo chemine sudėtim yra so

dium —- aliuminio silikatas, nefritas — 
kalcio — magnio — geležies silikatas. Ja
ditas sunkesnis ir. kietesnis už nefritų, bet 
tik labai nežymiai. Jadito lyginamasis 
svoris 3.3 — 3.5, nefrito — 2.9 — 3.2, jadi
to kietumas Mohs skalėje 6 — 5 — 7, nefri
to 6.5. Abu akmens yra minkštesnį už gra
natus ir kvarcus, lengvai jais pažeidžiami. 
Bet tvirtumu jie neturi palyginimo tarp 
brangiųjų akmenų. Atskiri irjadito, ir ne
frito kristalai yra didelė retenybė. Jie dau
giausia kristalizuojasi masėje, ir atskiri 
mikroskopiniai kristalai taip susipynę vie
nas su kitu, jog juos išskirti reikia didelės

• jėgos. Nefritas kiek tvirtesnis už jaditą. 
Didesnieji apvalūs jadito ir nefrito gaba
lai beveik neįveikiami kūju.

Jadas nėra vien tik žalias akmuo. Visai 
grynas jadas yra baltas, bet tokių labai 
reta. Spalvos atsiranda nuo priemaišų, pa
kliūvančių į akmenį. Jadų yra mėlynų, 
geltonų, juodų, violetiniai ružavų, ryškiai 
raudonų ir. visų kitų spalvų ir jų atspalvių. 
Tik žalia spalva jadui tipiškiausia, ir tokio 
jado randama daugiau.

Jaditas retesnis ir brangesnis už nefri- 
% tą, tik, kaip jau minėjome, nėra lengva at

pažinti, kuris iš jų yra vienas ar kitas. 
Ypač sunku be cheminės analizės nustatyti 
senų akmenų tapatybę, o taip vadinami 
kapų jadai, randami įkapėse ir oksidavęs! 
rudu atspalviu, iš išvaizdos ir fizinių sa
vybių iš viso neišskiriami. Emeraldinio 
žalumo jadas, paprastai vadinamas iinpe- 
rialiniu j adų, yra pats rečiausias ir bran-

Saugokime tautos atstovybę (10)

Vilkas?
Tarsenas ir vis naujas klau

simas. Nuoldt ir nuolat jį ke
liame, rodos, jau išsiaiškino
me, bet po kurio laiko ir vėl 
prie jo grįžtame, vėl aiškina
mės iš naujo, nuo pat pradžios.

Ir dabar, va, rodos, visi jau 
buvome sutarę, kad Vlikas yra 
tautos atstovybė (tą gi įsak
miai pabrėžė ir visos “apsijun
gusio Vliko” grupės savo 1964. 
VI.20 atsišaukime “Visiems 
lietuviams”), bet, štai, Vliko 
teisininkai kolegos V. Vaitie
kūnas, Br. Nemickas ir Br. 
Bieliukas savo pareiškime Vii-, 
ko tarybai (Vliko statuto pa
keitimo motyvuose) jau aiški
na visai ką kita.

Todėl ir man, jau spaudoje 
aiškinusiam, kas yra Vlikas, 
tenka vėl. prie to klausimo grįž
ti.

Vlikas, kaip jau esu aiškinęs 
ir 1962.1V.12 Naujienose (stir. 
“Vlikas ir jo teisiniai bruo
žai”), yra mūsų tautos atsto
vybė.

Visų pirmą, bandysiu čia 
kiek paryškinti tautos sąvoką 
(tiesą sakant, sąvokas, nęs jos 
yra dvi skirtingos), o po to 
grįšiu prie Vliko teisinių pa-

žodžiu “tauta” nusakomos, 
dvi skirtingos sąvokos, būtent: 
1) etninė arba nacionalinė tau
ta (natio) ir 2) valstybinė 
tauta (Staatsvolk, body poli
tic),
1) Etninė (nacionalinė) tauta
Etninę (nacionalinė) tauta yra 
natūrali žmonių bendruomenė, 
dažniausia, išsivysčiusi iš ka
da proįstorėję gyvenusios ko
kioj vienus pradinės šeimos 
(Urfamilię). Iš tos šeimos kilu
sieji sudarė giminę (Sippe), o 
iš tų giminių (turinčių bendrų 
kalbų, bendrus papročius, ben
drų gyvenimo būdų ir pąn.) 
susidarė kiltis (Stamm), iš 
kurios (pakilus jos kultūrai) iš
sivystė etninė - nacionalinė tau
tą (ųatįo). Kol ji reiškėsi dar 
tik savo kultūra, nepretenduo
dama turėt savo valstybės (kol 
nebuvo dar pagavusi sąvo vals
tybės idęjos, sakykim, nebuvo 
savą dvasią dar savo valstybei 
turėti pribrendusi), tai ji buvo 
tik. kultūrinė tautą (Ęųltur- 
volk).

giausias iš visų jado akmenų. Prie retų ir sias pribaigia geležimi. Kol Kiųija buvo 
labai vertinamų jadų priklauso ir žals
vieji o taip pat pablyškę gelsvai rusvieji 
akmenys. Tamsiai žali ir juodi akmens 
yra menkaverčiai.

Jaditų Kinijoje visai nėra. Kaip seno
vėje, taip ir dabar, jie įvežami iš kaimy
ninių kraštų. Maža ir nefritų. Didžiausi 
jadito depozitai yra Aukštutinėje Bųrmoje 
apie 120 mylių nuo Myitkyiąa nuėsto, Uhru 
upės aukštupyje. Jaditas iš čia gaunamas 
jau daug šimtų metų, bet jo ištekliai dar 
dideli.

Abu Uhru upės pakraščiai ir vaga apie 
20 mylių ruože prie Sankos miestelio pilni 
ivaairaus dydžio jaditų gabalų, kurių ųia- 
žiausi riešuto dydžio ir dar mažesni, o di
džiausieji sveria šimtus svarų. Upės kran
tuose darbas lengvesnis, upėje, kuri čia 
vietomis iki 20. pėdų gilumo, akmenis ren
ka narai. Mažesnieji akmens surenkami į 
pintines, bet didesniems iškelti reikia dau
gelio vyrų jėgos.

Iš kur šiais akmenimis užsigrūdusi upė, 
ilgai buvo neaįčku. Tik praėjusio šimtme
čio pabaigoje labai atsitjktinai aptikti pir
miniai jadito depazitaį kalpuose netoli 
Uru upės, kurių Jiduiųas ir turtingumas 
dar neapskaičiuoti. Tarp puikios kokybės 
imperialinio ir baltojo jado yra nemaža ir 
raudonojo jado gabalų, ypač vertinamų 
Kinijoje.

Uolos ir dabar laužomos primityviau
siomis priemonėmis, kaip ir prieš tūkstan
čius metų. Negalėdami jų įveikti kūjais ir 
kirkomis, darbininkai renka kalnuose me
dį, mulais gabena į kasyklų rajoną, krau
na laužus, kaitina uolas ugnimi, paskui 
staiga vėsina vandeniu ir tiktai suaižėju-

patikirąąs ir aktyvus jado importeris, saus
ros sezoųe, šiose kasyklose dirbdavo iki 500 
žmonių, daugiausia vietinių kalniečių. 
Mažesnieji jadito gabalai būdavo, tuojau 
kraunami į maišus ir mulais per kalnus 
siunčiami į Kiniją, o didesnieji ųpių ke
liais plukdomi į Mandalay ir Rangumą, 
kurių pirmasis yra pats didžiausias Burinė
je jado šlifavimo centras, o antrasis — ja
do eksporto į Kiniją ir Europą paskirsty
mo punktas.

Uolynų jadas nepalyginamai geresnis 
kokybės už upinį; Uolose jo ir daugiau. 
Apie 90% viso Burmos eksportuojamo ja
dito yra iš uolų, ir tik apie 10% iš upės. 
Jdito kainos labai nepastovios ir priklauso 
nuo politinių, ekonominių ir visokių kitų 
sąlygų Kinijoje. Vienų metu Idąr - Obter- 
steino pirkliai už didžiulį trijų kubinių 
pėdų didumo mąsyvą sumokėjo 8,000 ąvą- 
rų sterlingų senuoju kursu, dabar lygių 
apie 400.000 dolerių, o tai, prisimenant di
delius akmens nuostolius, jį beskaįdant ir 
bešlifuojant, jau ne tokia ruaža sumą, ,

Senieji kiniečiai jaditų rasdavo ir ryti
niame Turkestano, ir Pamire. Kąl šios sri
tys riklausė Kinijai, čįą laužyklose dirb
davo imtai žšinonių. Pasinaudojami sui
rute Kinijoje, rusai šias sritis praėjusio 
šimtiųečio viduryje prisijungė prie Sibiro. 
Bent iki pirmojoj pasąulinio karo nebuvo 
žinių, kad jado laužyklose darbai būtų at
naujinti.

Lotynų Amerikoje tarp priešjstoęiųiu 
jado rądiųių dalis yra iš nefrito, bęt tąip 
pat žymi dalis ir iš jądito. Kur įųd.ėnai 
gaudavo jaditą, nei žinių, nei patikim1! 
spėlijimų ųėra. Mąnoma, kad Jųkątaro,

2) Amžių bėgyje betgi vienos 
tautos nugali, pavergia kitas 
tautas ir su jomis susimaišo, ir 
taip senosios tautos išnyksta, o 
jų vietoje, susidaro naujos tau
tos tuo, va, tautų susiliejimo 
būdu. 'Arba ir šiaip kitais bū
dais kartais įsilieja į tų ar kitų 
tautų “svetimo kraujo”, ir tada 
ana tauta pasidaro jau negryna- 
kraujė. šiandien jau nėra pa
saulyje grynakraujų tautų. |Net 
žydų tauta turi daugelio kitų 
tautų (graikų romėnų ir kitų) 
kraujo. Bet tos ar kitos tautos

“kraujo broliai”, yrą svarbus 
vidinis ryšys, siejąs juos į tau
tinę bendruomenę, į etninę - na
cionalinę tautų (ųet ir tada, kai 
tas įsitikinimas yra klaidin-
gas),

3) Taip yra išsivysčiusi ir mū
sų etninė - nacionalinė tauta. 
Ją mes vadiname tiesiog “lietu
vių tąuta”. Apie jos išsivysty
mą plačiau esu jau rašęs spau
doje, todėl čįa to parašyto nę- 
kąrtosių. į.

2) Valstybinė tauta
Valstybinė tauta (Staatsvolk, 

body politic) yra valstybinė ben- 
druomenė, susidariusi iš vienos 
ar daugio etninių - nacionalinių 
tautų žmonių, gyvenančių tani 
tikrame žemės plote (draugė
je), kai atsiranda tiems žmo
nėms interesų turėti savo. valsty
bę, kai jie tam būna dvasiškai 
subrendę, kai pagauna savos 
valstybės įsisteigimo idėją, kai 
juose atsiranda šviesi valstybinė 
sąmonė ir noras, pasiryžimas , tu
rėti savo laisvą, nepriklausomą 
valstybę.

Lietuyos valstybinė tauta išsi
vystė iš mūsų kultūrinės tautos, 
kai po I-jo Pasaulinio Karo lie
tuviai {(prisidėjus prie jų dar ir 
kiek kitų tautybių žmonėms, 
.Lietuvos gyventojams) nuspren
dė įsisteigti savo moderninę de
mokratinę valstybę, kuri ir bu
vo įsteigta tos valstybinės tau
tos vardų ^etuvps ^ Taryboj 
1918. II. 16 nutarimu,'vad. Ne
priklausomybės Aktu. Lietuvos 
valstybinė tauta teisinėje kalho- j 
j e vadinama tiesiog “Lietuvos 
tauta”. Pvz., 1922 m. Lietuvos 
valstybės konstitucijos įvade pa-, 
sakyta:

“... Lietuvos Tauta (m. pa
braukta — P. S.) ... per savo 
įgaliotus atstovus, susirinku
si į Steigiamąjį Seimą,... pri-

Meksikos ar Venecųelos džiunglės tebesle
pia šių. akmenų, klodus. Vienintelė Ameri
koje vieta, turtinga jaditu, yra Alaska, 
bet šios vietos seniesiems indėnams buvo 
nežinomos ir nepasiękiamos.

Europoje, prądedan Vpkietiją, šveica
rų a, Prancūziją iy baigiant Graikiją, Jų- 
gasląvija, Turkiją (ir net Troja Mažojoje 
Azijoje) prięšisĮ(orinio amžiaus jaditų ru
diniu yra tįęk daug, jog neabejojama, kad 
kažkur turėjo būti ir turtingų šio akmens 
depozitų. Deją, kol kas jie dingę be pėd
sakų. švęįcąrijos ir Piedmonto Alpėse bent 
keliose vietose aptikta jadįtą uolų, bęt jų 
iįštękliaį įmenki, q taip pat nėra žyinių, 
kad jie senovėje buvę žinomi.

N efrito ištekliai nepalyginapiai dides
ni. Pagrindiniai ir seniausi depozitai, 
turėję būti žinomi ir seniesiems kiniečiams, 
yra rytiniame Turkestane, žinomam Ma
žosios Bucharos vardu. Akmens čia blyš
kesni, negu kur kituy, yąndami ir Kąra- 
kašo upės vagoje, ir pagrindinėje uolie
noje.. Akmens maži, bet pąsitąiVo ir di
džiulių masyvų. Vienas tokių yra Tąrela- 
no sarkofagas ur - Ęmir mečetėje Samar- 
kande.

Kiek mąžesni nefritų ištekliai yra vaka- 
riąįąnię Raikąlo, ežero ąpkrąštyje ir Pami
go. kalnuose, Rąksem Darijos slėnyje, bet 
kokybe akmuo geresnis už turkestaniškąjį 
Iš kitų Azijos kraštų, turtingų; nefritu, 
pirpioje vietoje reikėtų ažymėti Indiją, 
ypač jos Mįčzapur distriktą Bengalijoje.

Priešis(orinėje Europoje nefrito lau- 
žyklų buvo, herd įęliose vietose, bet iš jų 
žipojąia (ik vieną Silezijoje. Pagal nefrito 
rąūinių pasiskirstymą -kitos vietos turėtų 

, būti kur nors Austrijoje, JugosJąvijoje ir
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ėmė Šią Lietuvos Valstybės 
Konstituciją”.
“Lietuvos Tauta” čia, va, su

prantama Lietuvos valstybinė 
tauta, kurią sudaro visi Lietu
vos žmonės, kaip valstybinė ben
druomenė.

IIL Kokiai tautai VLIKas 
atstovauja?

VLIKas atstovauja Lietuvos 
valstybinei tautai (ne lietuvių, 
o Lietuvos tautai), kaip mūsų 
valstybinei bendruomenei, ku
rią sudaro visi Lietuvos žmo
nės.

Tas aiškėja iš YUKo 1944. II. 
16 deklaracijos, kur pasakyta, 
kad VLIKą sudarė mūsų politi
nės grupės, “kaip tautos politi
nės minties reiškėjos ir vykdy
tojos” (plačiau apie VLIKo, 
kaip tautos atstovybės, teisinius 
pagrindus žiūr. 1962. IV. 12 
Naujienose, aukščiau minėtame 
straipsnyje).
IV. Kuo pasiremiant, sudarytas 

VLIKas, kaip Lietuvos tautos
atstovybė?

Jis, kaip Lietuvos tautos ats
tovybė, .sudarytas sutinkamai su 
Lietuvos teisine santvarka ir su 
tarptautine teise, kuri numato 
pavergtosios ir savo laisvės šie- * 
kiančios tautos atstovavimą 
tarptautiniuose santykiuose, vyk 
domą tam tikrų politinių orga-‘ 
nų, vad. uacianalinių komitetų. 
Tokių tautos atstovybių (nacio
nalinių komitetų) laisvės nete
kusios ir jos siekiančios tautos 
(pvz., Lenkija, Čekoslovakija, 
PrancūĄja ir kitos) turėjo an
ksčiau, turi jų kai kurios tautos 
dabar ir turės ateityje, kol tik 
bus pavergtųjų ir savo laisvės 
siekiančių tautų.

Lietuvos Tafyba, atstačiusi 
Lietuvos valstybę savo 19)8. II. 
16 nutarimu, lygiai kaip ir 
VLIKas, siekiąs Lietuvos laisvės 
ir kovojąs dė Įjos atgavimo, yra 
tokie, va, tarptautinės teisės nu
matyti nacionaliniai komitetai, 
tautos atstovybės.
V. Kuo reiškėsi VUKas iki šiol?.; ; į. ;

VĮJKas iki šiol ir reiškėsi 
Lietuvos tautos atstovybe, tuo 
tarptautinės teisės numatytu 
nacionaliniu komitetu.
y “Tuo teisės titulu jis gi yra 
padaręs daugelį galios pareiški
mų tarptąutinėniš institucijoms 
ar atskiroms valstybėms. Gai
la, kad pats VLIKas tų savo va
lios pareiškimų nėra išleidęs ats
kiru spaudos leidiniu. Kas bet
gi norėtų su tais VLIKo, kaip 
Lįętųvos tautoą atstovybės, va
liospareiškimais (bent su pa-

(Nukelta į 5 psl.)

Pirėnėjuos, bet kur, gal būt, parodys tik 
ateities tyrinėjimai.

Naujoji Zelandija nefrito turi ir savo, 
ir įsiveždavo iš kaimyninių Ramiojo van
denyno salų: Naujosios Kaledonijos, Nau- 
jųjų Hębridų, Naujosios Gvinėjos, Mar- 
kyzų ir kt. Vėlesniaisiais laikais nemažai 
nefritų atikta ir Tasmanijoje, bet Naujo
sios Zelandijos maąriąms jis greičiausiai 
nebuvo žinomas. JAV priklauso prie pačių 
turtingiausių nefritų kraštų. Didžiausi iš
tekliai yra Alaskoje, toliau seka Lander 
laužyklos Wyominge, Monterey County 
Californijoje ir keliose mažesnės reikšmės 
vietos Rocky Mountain srityje.

(Pabaiga)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

Savininkai V. ir U. CIV1NSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
Šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd St, Chicago, Ill.
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite

Jos yįsad rašo
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Apdraustas perkraustymas 
S Įvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place 

Tel.: FRontior 8-1882

Vai • 9__4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
ORTOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, HI. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Leidimai — Pilna apdrauda
' '7, EMA KAINA

R. Š Ė R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAlbrobk 5-8063

i
i I
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Zeifui. Jo nuopelnas — jis “ko 
munistiškai auklėjo” jauni
mą... (E)

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS. LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telef- WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta. 
Ligonius priima tik susitarus

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA ' 
6449 So. Puliski Rd. (Crawford 

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

Jeineatsiliepia, skambinti 374-8012

F.lef.: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; rak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANQ SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

. Rozid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

firmad., ketvirtad. ąuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šesead. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinėtą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L GARA 
2/uy W. 5ist STREET 

Tai.: GR 6-2400
/ai. pagal susitarimą: Firm., ketv. 

7—s, antrad., penkt. 10—4, ir 
šeštad. 10—2 vaL

Rez. Gr 8-0873.

DR. W. M. BS1N - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie AveV'wX 5-2670

Alt <_• ^J**7*.*- ■/ * r

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

DR. A. OK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' 3844 WEST 63rd STREET 
' OFISO VALANDOS:

Susirūpinusio tėvo laiškas Dr. J. Adomavičiui
Didžiai Gerbiamas Ponas Dak-i vynėje kaimynas kaimyną se- 

tare! Klausiau Tamstos paskai-lkė. Visi geresnį kaimyną s ten
tą apie vaikų auklėjimą nuo 
kūdikystės amžiaus ir apie tai, 
kaip seneliams reikalinga prie
globstis. Tai geraširdžio auk
saburnio žodžiai. Deja, mažai 
jie patenka'j ausis tų močiučių, 
kurios yra jų kūrėjos. Daugu
mas dabartinių kūdikių augin
tojų yra Unros lagerių auginti
nės. .Jos čia ne viena yra išėju
sios aukštuosius mokslus ir sa
ve skaito labai “razumnomis”. 
Jos visai neturi supratimo apie 
bendruomenišką gyvenimą ir 
apie savo pagimdytų kūdikių 
auklėjimą. Mūsų brangioje tė-

gėsi sekti, kad nepasirodžius 
apsileidėliu, atsilikėliu. Spauda 
ir mokyklos vaikučiams einan
tiems į gyvenimą nuolat kalė 
tiesos kelius. Čia gi niekas tuo 
nesirūpina.

Kaip viena protinga motinėlė

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Treč. ir šėštad. uždaryta 
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.; PR 6-4732

DR. A MACIŪNAS
C H I R y R g A S 
Priiiria tik susitarus.

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

KAINOS
1970 M. MODELIAMS

• ■
2512 W. 47 ST. — F R 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

r ■ —. - - — - « ■ - ,t-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

ii nebeteks su
laukti tos dienos, kuomet iš
augs seneliams Alvudo pastatyti 
namai, bet Tamsta, Mielas Dak
tare, gausi mano tūkstantinę, 
kad kitiems ašaras nušluosty
tom. Jus gerbiąs. (Parašas).

Daktaro Adomavičiaus 
atsakymas

Gerasis artimo , Mylėtojau, 
tūkstantinės kito naudai atsisu
kus Lietuvi! Dirbti- gali dar 

yra man išsitarus — ji esanti į daugiau artimui kiekvienas, ku- 
lagerio auklėtinė. Lietuviškų ris gauna šitokiuos bei panašius 
širdžių motinėlės toms lagerio 
auklėtinėms mažai beturėjo įta
kos: jas maitino ir dengė UNRa. 
Ypač vyresniems vaikams tėvai 
lietuviai mažai ką galėjo pasa
kyti, nes vaikai jautėsi neprigul- 
mingi tėvams. Tai taip ir buvo 
nualintos tos lietuviškos bran
genybės. Šio .gi krašto auklėji
mas čia iŠ viso pasaulio suva
žiavusių žmonių dar nėra susi
formavęs.

Skaičiau čionykštėj spaudoj 
vienos motinos skundą, teisme, 
kad vienas mokytojas jos sūne
liui sušėrė per užpakalį. Pro
tingas teisėjas ' motinai dėl to 
paaiškino sekančiais — “Jei 
mokytojas už mano blogų elge
sį man taip nebūtų padaręs — 
šiandien aš nebūčiau teisėjas”. 
Tuo tarpu dabartinėms vaikų 
perekšlėms nepasakyk, kad vai
kus pabartų už kaimynams ža
los darymą — jos tariasi ge
riau žinančios kaip vaikus auk
lėti, nes koledžius yra išėjusios! 
Kuomet tie jos augintiniai pra
dės ją pačią už pakarpos imti, 
tuomet jau bus vėlu. Man pri
simena mano A. A. protingos 
uošvės pamokymas — pasaky
mas mano žmonai: — “Jei ųori, 
kad tavo vaikai būtų padorūs 
žmones, rodyk jiems iš ma
žens tiesų — kietą kelią, ir ne
leisk jiems iš jo (iškrypti kol 
pajėgi juos valdyti nuo pat 
lopšio.

Tamstos pasiimtas rūpestis 
yra sunkus, bet garbingas. Ne
vienam seneliui per radiją gir
dėti žodžiai iššaukia ašaras, 
kad štai yra dar šiame pasauly
je žmonių, kurie juos prisime
na, užjaučia ir supranta jų yar-

nų žodžiai, sutvirtinti medžiaga. 
Taip visi dvasia sveiki ir kūnu 
pajėgūs žmonės elgiasi. Ačiū 
Tamstai už taip gražų Tamstos 
sveikos asmenybės ir proto, o 
taip pat ir neblogiausios kūno 
sveikatos derinį. Esi šviesus pa
vyzdys kaip reikia darbais arti
mų mylėti ir save gerbti.

Nesijaudinkit dėl gimdytojų 
— inkubatorių veiklos. Tokios 
mums neklaužadas auginančios 
motinos yra nelaimingiausi tva
riniai ant žemės: jos yra jaus
mais pairusios. Gyvulys vado
vaujasi instinktu — sutvarko 
savo vaikus. Žmogus, neturė
damas jausmais susibalansavi- 
mo — dar blogiau kaip neturįs 
proto, nors labai protingas bū
tų — nepajėgia iš savo vaiko 
žmogaus užauginti. Už tai dirb
kime visi vienas kitam rankas 
padavę dar spartesniam visų 
mūsų susveikimui tiek jaus
mais, (asmenybe, emocijomis), 
tiek protu, -o taip pat ir kūnu. 
Darbas, o ne vien dejavimas pa
gydys Jdaugelį tokių motinų, 
taip pat reikiama veikla suma
žins naujų tokių taip gausų at
siradimų mūsų tarpe. Ne siste
ma auklėja žmogų, bet asmeny
be sveika motina, nors ji ir be
raštė būtų. Tų tiesų matome 
dabar savame gyvenime, kai dvi 
vienos sistemos auklėjimo įstai
gos Marquette Parke už kasų 
viena kitai tampo.

my apie BalnyČlos padėlį Til
žėje. Jas suteikė Tilžės gyveo- 
toja, atvykusi į Fed. Vokietiją. 
Ji teigė: šiuo metu šiaurės ry
tų Prosuose uėra bažnyčių, pa
čioje Tilžėje dabar nei akmens 
nebeliko iš buvusios vokiečių 
bažnyčios. Buvusi lietuvių

C. 1 a virto vaikų darželiu”.
Tilžės gyventoja toliau pasa

kojo: Vokiečiai melstis vyks
ta į kaimyninę Lietuvą ir juos 
palydi rusai. Kai kurios mal
dos, vietos gyventojams suti
kus, skaitomos vokiečių kalba. 
Pasienyje vėl veikia teatras, 
tačiau vaidinamos tik rusiškos 
pjesės. Daugelyje kino teatrų 
terodomi karinio turinio fil
mai”.

(PUTRAMENTAS)

pių papuošimai ir sezoninės

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 I

ŠIAURĖS ITALIJOS 
LIETUVIŲ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
’ 'VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
?, iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki U ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienįnuo 9 iki 12 vai.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAŠ .-s-. • '***^-.*v-

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

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

v.

PAŽIŪROS Į VLIKĄ
f Atkelta iš 4-to psL) 

čiais faktais) susipažinti 
čiau, tam rekomenduočiau

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

OFISAS 2454 WEST 71st ST. 
VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, I 

Ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545 I

siu mėty rugpiūčio 31 d.

Kelionė tęsis 21A dieną, 
tų skaičius ribotas. Ret’ 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį

.. Vie- 
įgistruokitėe

Elijošiaus Zeifo 
“nuopelnai”

Okup. Lietuvoje paskelbta: 
A. Tarybos prezidiumas nusi
pelniusio žurnalisto vardų su
teikė žurnalo “Jaunimo Gre
tos” vyr. redaktoriui Elijošiui

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6

2533
Telef.:

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CH IRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tek WA 5-3099 ’

laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 
dokumentus atsikviesti gimines 

! ■' į Ameriką. - > •
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKą

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

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

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, I 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ' Į

DR. V. P. TOMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso teiak HEmlock 4 - 2123 
Rezid. telef.: Gibson 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 ZINIA:
- . į Mb- -.48=- a _ ..dir

Always hold

pla-
Pa- 

siskaityti visai neblogą J. Audė
no- straipsni “Vyriausiasis Lie- 

’tuvos Išlaisvinimo Komitetas” 
“Liet. Enciklopedijos XXXIV t. 
283-288 psL

VL Teisė ir tautos interesas 
■t

1) Taigi, teisė leidžia pavarg
tosioms, savo laisvės neteku
sioms, bet ją atgauti siekian
čioms valstybinėms tautoms tu
rėti savo atstovybes, kompeten
tingas tų tautų vardu reikšti sa
vo valią tarptautinėje plotinėje.

2) Tokią savo atstovybę tu
rėti reikia ir Lietuvos tautai. To 
reikalauja jos interesas, nes be 
jos tauta negalės būti išklausy
ta tarptautinių institucijų ar ki
tų laisvųjų valstybių.

3) Tokią savo atstovybę 
tuvos tauta ir turi \’LIKo 
menyje.

4) VLIKas tokia tautos 
toyybe ir yra prisistatęs tarp
tautinėms institucijoms bei ats
kiroms valstybėms savo skun
dais, reikalavimais, protestais 
ar pro memoria pareiškimais, 
kovodamas dėl tautos laisvės 
bei gindamas Lietuvos žmonių 
teises nuo okupanto mineįžio- 
jiino jų.

5) Tokia tautos atstovybe gi 
ir pripažino VLIKa visos mūsų 
politinės grupės, ypač gi savo 
1964. VL 20 iškilmingame (jų 
visų atstovų pasirašytame) at
sišaukime į visus lietuvius, kur 
pasakyta, kad VLIKas yra tau
tos valios reiškėjas nuo 1943 m. 
Tai teisinga pažiūra i VLIKą, 
kurios šiandien ir turime visi 
laikytis.

Taigi, laikykimės teisingos

Italų katalikų biuletenis, 
leidžiamas^ šiaurės Italijoje, 
Trecate mieste, š? m. liepos 11 
laidoje pirmame puslapyje pa
skelbė straipsnį “šiaurės Itali
jos lietuviai susirinko Trecate 
mieste”; Nurodyta, kad šiau
rės Italijos lietuviai paminėjo 
popiežiaus 50 metų kunigystės 
įšventinimo sukaktį, 29-ją lie
tuvių kankinių — išvežimų su- - % -;W ~ - ji-
kaktį ir ta proga dar paminėta 
ir kun; Tasiaus Eremino 30-ji 
kunigystėš. sukaktis. Pateikti 
1941 m. Lietuvoje įvykusių iš
vežimų i Sovietų Sąjungos gi
lumą, duomenys. Iškilmės 
šiaurės Italijoje telegramomis 
pasveikino Europos lietuvių 
vyskupas A. Deksnys, kardi
nolas A. Samore ir kt. Straips
nis baigiamas į italų kalbą iš
verstu Lietuvos tautos himno 
antruoju posmu: (E)

Lie-
as-

ats-

BAŽNYČIOS PADĖTIS
TILŽĖJE

Vak. Vokietijoje leidžiamas 
mėnesinis laikraštis “Stirnine 
dęr Freiheit” 6 nr. pateikė ži-

Gumos kramtytojus stebint
Neseniai baigiau tyrinėti gu

mos kramtytojus. Ruošiausi 
įsteigti klubą gumos kramtyto- • 
jams stebėti, todėl man bus la-| 
bai prayartu surinktos žinios.1

Kramtytojus galima suskirs
tyti į tris rūšis: gumos čepsi- 
ninkus, ratininkus ir laisvus ’ 
kramtytojus.

Stebėti čepsininkus reikia 
daug kantrybės ir gerų nervų. 
Tik atsisėsk šalia vieno kelioms 
minutėms ir išgirsi, kaip gar
siai guma sproginėja — čepsi. 
Po kurio laiko pasidaro labai 
nemalonu, lyg vanduo garsiai 

sc tll iš sugedusio krano.
Kiekvienas mano klubo narys 
turės išlaikyti egzaminą — pa
sėdėti prie gumos čepsininko 
bent 30 minučių.

Gumos ratininkas pamažu 
suka gumą burnoje ratu. Pir
masis, mano sutiktas, gūnios 
ratininkas buvo graži mergai
tė kuri plaukė nuo laiptų vir^ 
šaus žemyn, * pasipuošusi bal
tai, lyg angelas. Tik paskutinį 
laiptą jai pasiekus pamačiau, 
kad tai tikra ratininkė. Visas >•* ■ . -,s t •
malonus įspūdis staiga dingo.

Laisvieji kramtytojai mane 
labai kankina, nes jokiu būdu 
negali iš anksto atspėti, ką jie 
su guma darys, čia jie ratinin- 
kai, tai vėl čepsininkai ar dar 
kitaip tą gumą kramto. Kiek
vienas kram tyloj as prisiekdi
nėja, kad guma padeda geriau j 
koncentruotis, išvalo dantis, ■ 
erzina kaimynus ir dar kitokių 
gėrybių teikia.

Jeigu kuris-mano klubo 
rys pradės kramtyti gumą, 
turiu porą patarimų, kaip 
papročio atsikratyti:

1. Kramtydamas gumą, 
sistok prieš veidrodį ir gerai 
pasižiūrėk Į save.

2. Paprašyk dantistą, kad 
surakintų tavo žandus vielo
mis;; tada jie galės pailsėti 
nuo per ilgo kramtymo.
Kazytė Brazdžionylč, VIII kl.

Donelaičio Lituanistinė 
Mokykla

ONA KUNDROTIENE
Pagal tėvus Šukytė

Mirė 1970 m. rugpjūčio 14 d., 10:15 vai. vakare. Gimusi Lietu
voje, Panevėžio apskr., Šeduvos parap., Rugienių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Ann Berry, žentas Thomas, sūnus Charles, 

marti Dorothy, 5 anūkai, 10 proanūkų, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. % ’ ' ’

Priklausė Lietuvos Ūkininkų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litu- 

anica Avenue.
Antradienį, rugpjūčio 18 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Onos Kundrotienės giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa-

as
v • 
S1O

at-

vos tautos atstovybę.

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.
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EVDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07

4330-34

Tel.: YArds 7-1741 - 1742
i

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

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

■ 
t

I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

h 

3I I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITĖS NAUJIENOSE

S

I
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Zxperi
V

TEL. 925-60152735 WEST 71st STREET

"V

Ste SIUNTINIAI į LIETUVĄ

1,750,000 žmonių
užmušta HEL

Ri
Can ii

v,
Prancūzai kerta medžius

JUOZAS (JOE) JURAITE

T

PAID QUARTERLY

1

I

RI

Muziko Strolios atsiminimai

HOME INSURANCE

NSUREl Farm bre and Casualtv Cornea

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— MONDAY, AUGUST 17, 1970

$5,000 minimum
2 year certificate

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — PardavhmH

REIKAL 
tintieji

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

Zxperie- 
cant. t> 
weeken-

We nee 
of typin 

ral c;
Good j

RHOE

HELP 
Reiki;

Call: Frank Zapolla 
320814 W. 95th St^

GA 4-8654 "-

MAŽAS 
Įima nat 
gan gatv

Passbooks 

5%% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

F( 
Som< 

ename-Jolanta KriauČeliūnas iš 12500 Pawnee Rd. Antroje eilėje (iš kairės) Rai
mundas Silkaitis; Jūratė Jasaitytė iš 6922 So. Oakley; Jolanta Usevičiūtėte iš 
5523 S. Claremont; Laima Plačas iš 7045 Sol Claremont; Linas Raslavičius 
iš 7234 So. Sacramento; Vilija Bilaišis iš.2355 So. Sacramento; Laima Jau
nius i 2641 W. 69th St.; Giedrė Čepaitis iš 6724 So. Campbell, ir Mrs. Sjmie- 
liauskas. Trečioje eilėje: Pranas PranckeviČius iš 6910 Sį Fairfield; Algis 
Staniulis iš 2601 W. 69th St.; Unytas Paskųs iš 249 S. Sacramento; Algis Ja
saitis iš 6922 So. Oakley; Romas Sparkis iš 4429 So. Maplewood; Linas Mar
tis iš 6645 Winchester; ir Romas Rupinskas iš 3535 W. 66th Place. Visi iš 
Chicagos. *

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

PERKAME. PARDUODAME, mAI- 
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Pariipiname. paskola, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

’skaityk ir kitam patark 
SKAITYTI DEMOKRATINI

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST *9th STREET 
Tai.: REpubllc 7.1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir 1.1.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL V) 7-9327

LA 1-6047 
(kalnavtmAA veltui kreinkitėA bet kada

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

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

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

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

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

IŠNUOM 
lūs 6 ka' 
3—4 mi 
Marquet 

sė

TY] -
Outstanf 
pro mine 1 
with at.

firm.

air-condltioning į naujos ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius Ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai. 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western AveM 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel: VI 7-3447

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR

50—60 Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
for 2 : nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 

Ui-“ “ 
'ac:

1 HI
fl

Lietuvių jaunimas užjardyje šoks lietuviu tautinius šokius. Livingstone & 
Associates Back of the Yards, apie 47th Street ir Damen Avenue ruošiamą 
linksmą šeimų šventę praneša: Didelis Amerikos lietuviu įnašas j 30-tą me
tinę linksmą šveimy šventę, kuri įvyks Užįardyįe (Back of the Yards) prie 
47 ir Damen Ave. (Šventės laikas nepažymėtas). Tai yra viena didesniųjų 

, grupių, kuri šventės lankytojams pateiks malonią programą. Mrs. Irenos 
Smieliauskienės vadovybėje tos jaunos mergaitės ir berniukai studijavo lie
tuvių šimtu metu senumo liaudies šokius, kuriu pareikalavimas Vidurvaka- 

'riy audiencijose yra ko didžiausias. Vaizde yra: (1 eilė iš kairės į dešinę): 
Roma Misiulis, iš 11734 So. Ridgeway; Loreta Plepys iš 57 S. New England;

Nepatenkinti televizija
Scenos ir filmų asmenybė 

Raymond Massey pareiškė ne
pasitenkinimą šių dienų kruta- 
mais paveikslais ir scenos vai
dyba. Jo nuomone, teatras tu
rįs būti toks, kuriuo būtų gali
ma tikėti arba nors pretenduo
jama realybė, šiandien yra sek
sas, nešvarybė ir žiaurumas 
scenoje.

Televizijoje perdaug pakar
toja ką tik matytus vaidini
mus. Dauguma jų labai men
kos vertės, — perdaug naivu
mo bei tuštybės. Komedijose 
perdaug paviršutiniško dirbti
numo. Iš komedijų gal bus la-

A. & L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES

$1,000 minimum 
1 year certificato

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strdlios 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. •

Xa XX U A AU kJ,

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

-

biau racionalios Jackie Gleason 
serija ir savo originaliu suge
bėjimu nenuobodi Red Skelton 
komedija. Gleason ir Skelton 
geri aktoriai. Kai kada duoda 
įdomių prologu. Bet kiekvienas 
turi savo mėgiamus aktorius 
bei jų vaidinimus. Kai man 
daugelio jų monologai atrodo 
beprasmiški, tai kiti publikoje 
virsta iš juoko.

Dar vienas dalykas erzina te
levizijos klausytojus, tai per
nelyg didelis skelbimų antplū
dis. Juo geresnis filmas, juo 
daugiau skelbimų... Su pertrau
komis leidžiami filmų ciklai, 
pvz., “The Secret Storm” ir 
“The Edge of Night”, rodo tik 
pusvalandį, o skelbimai užima 
antra to pusvalandžio dali...

M. š.- -

lai pilvo ligomis sergančių vai
kų — apie tai paskelbė doc. J. 
Gradauskas “Tiesoje” (birž. 
25 d.). Pasirodo, beveik ket
virtadalis ligonių atvežama pa 
vėluotai, su pratrūkusiu apen
dicitu, su kitomis ligų kompli
kacijomis. Todėl ligonius ten
ka gydyti ne kelias dienas, bet 
ištisas savaites (E)

Operacijos Vilniaus 
klinikoj

Vilniaus miesto klinikoje 
kasmet operuojama keli. šim-

Amerikos automobilių nelai
mėse daugiau žmonių žuvo ne
gu visuose buvusiuose karuose, 
kur JAV kariavo. Amerikos ke
liuose per tą patį laikotarpį, 
kai automobilis buvo pradėta 
vartoti, užmušta 1,750,000 žmo
nių. O kiek per tą pati laikotar
pį buvo sužeistų automobilių 
nelaimėse, — -niekas negali su
skaičiuoti.

Prancūzų vyriausybė mano, 
kad medžiai prie autostradų su
daro pavojų automobilistams. 
Nutarė nukirsti visus medžius 
vieškelių pakelėse per šimtus 
mylių; Prancūzijoje praeitais 
metais automobilių nelaimėse 
žuvo 15,000 žmonių. M. š.

Banditai terorizuoja
Jackson Pk. ligoninę

Jackson Parko ligoninė, kuri 
yra pačiame juodųjų gaujų 
siautima centre — 7531 Stony 
Island Avenue, praneša, kad 
nebeįmanoma palaikyti saugu
mo nei tvarkos, ypatingai ligo
ninės greitosios pagalbos kam
baryje, kur trijų mėnesių bė
gyje trys daktarai buvo užpul
ti. Paskutinis užpuolimas py
kęs praeitų trečiadieni .'

T šios ligoninės greitosios pa
galbos ' (emergency) kambarį 
atgabenami daugiausiai nera- 

) mūs žmonės, subadyti, peršauti 
> ir kjtaip sužeisti jų palydovai 
( dažniausiai yra negeresni. Dėl- 
f to daktarai pradedą stačiai ven- 
) gti į tą kambarį eiti.

! “Saugumui palaikyti mes me- 
i tams išleidžiame tarp $35,000 
1 —$ 10,000, bet to nėra gana”, 
i pasakė ligoninės administra- 
i rija.

Suimta 20 pasalūnų
Gatvių “karas” tarp Black P 

Stone “tautos” ir Chicagos 

W
1

policijos, trukęs nuo 11:30 vai 
ketvirtadienio vakaro iki 3 vai 
penktadienio ryto, , baigėsi su
ėmimu Idviejų dešimtų tos 
“tautos” gaujos narių, kurių 
pusė suimta tos gaujos vyriau
sioje būstinėje Southmoor 
viešbutyje prie 66 gatvės ir 
Stony Island Avenue.

Du iš suimtųjų kaltinami 
pasikėsinimu nužudyti polici
ninką James Alfano, kuriam 
buvo peršautos kepenys ir jis 
kritiškoje padėtyje Billings li
goninėje. Kaltinamieji yra 
Maurice Carter, 17 metų ir Lee 
Jackson, 26 metij amžiaus, 
abudu gyveną teje apylinkėj e.

ti sunaudota 92 bonkos kraujo 
transf ūži joms. Nors jo gyvybė 
tebėra dideliame pavojuje, bet 
esama vilties.

Nušautas 17-metis
Naktį Į šeštadienį vietoje bu

vo nušautas 18-metis Claude 
Rice ties 6614 Maryland Avenue 
namais, pora blokų atstu nuo 
tos vietos, kur ’ ketvirtadienio 
naktį pasalūnas šaudė. Polici
ja nustatė, kad šautuvas, kuriuo 
iš krūmelio pasalūnas nušovė 
Rice, buvo vienas tų, kuriais bu
vo apšaudoma policija. Jokios 
priežasties, dėlko Rice buvo nu
šautas, policija negalėjo rasti.

šiemet 6 policininkais 
nušauti ir 46 sužeisti

Nuo šių metų pradžios iki šiol 
Chicagoje nušauti jau 6 polici
ninkai einant savo pareigas. 
Paskutinės aukos buvo patruliai 
serž. James Severin ir Anthony 
Rizatto, kuriuos pasalūnai nu
šovė liepos 17 dieną prie Ca- 
brini-Green aparfmentų dango
raižio. Pernai nušauti 8 polici
ninkai.

— Stasys Juškėnas, Naujienų 
bendradarbis, su šeima atosto
gauja Minnesotoje, žuvingo 
Leech ežero apylinkėse.

— Linda Juozaitytė, Charles 
Janulis ir Camilė Waitkute yra 
įrašyti į Northern Dlinois uni
versiteto Dekano garbės sąra
šus.

— Savęs ir vaiko drausmini, 
mas — žmonijos gerinimas, — 
303 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadieni, rugpjūčio 20 d., 
10 v. r. Sophie Barčus Radijo 
šeimos valandoj.

(imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzio Ave. PR 8-2233
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RZAL ESTATE FOR SALE 
Nat -U, Žemė — Pardavimui

SET U

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREJPKTfifcS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUĮŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ!* 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
■ INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233STAJ 
• < 
• I

BLOC
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

Elektroninis tikrinimas, patyrę 
mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Private 
family.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

• Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

— s< 
rinkta 
liarios 
rijos n 
mų koi

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

gamus tvirtas mūras. Gražūs Įrengi
mai. garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500.

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

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
Parke. $43,000.

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

SAVININKAS KITUR. IK $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu mū
ra prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

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

j 4 BUTU MŪRAS. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 

■■ garažas, gera vieta. Po derybų — 
.$44,000.
j 9 KAMBARIŲ 12 metu fabrikanto 
'rezidencija, 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

1 '________ _ ______________ -
- * - ■ įį, ■ . ■ —x ~~ ~

' APYNAUJIS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu^aliuminijaus langai, platūs 
sklypas Gage Parke. $47,000.

Į 4-BUTAI*. 54as rūsyje, mūrinis. 
Aliuminijaus langai. 3 automobilių 
mūro garažas. Gražioj Marquette Par- 

i ko vietoje. $47.500.
I 6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW, šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000. ; .

— GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės ■ virtuvės, nauja šiluma gažu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūriĮiis 
garažas. Geros pajamos; Marquette

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS. Mar- 
craette Parko ribose. Labai prieinama 

v VJiraj, xixx viovuuo o - - , ' -y
kitas užs. ir vietinės gamybos maši-Į '
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę RE AT i ESTAtTE

3009 WEST 63rd STREET 1 
Tel.: 471-0321


