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SUSITARĖ JAV - MEKSIKOS PREZIDENTAI
SOVIETŲ - KINIJOS DERYBOMS 
VADOVAUS LEONID ILIJICEVAS

MASKVA.' — Deryboms vesti su Kinija Maskva pasiuntė 
naują diplomatą. Juo yra Leonid F. Ilijičevas, užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas. Jis jau atvyko į Pekiną ir tęs derybas, 
kurias prieš dešimt mėnesių pradėjo Vasili j V. Kuznecovas, pir
mas užsienio ministerio pavaduotojas.

Gandai, kad deryboms vesti 
su Kinija i gali; būti pasiųstas 
naujas žmogus. jau kuris lai
kas plito Maskvoje. Tačiau tik 
dabar tie gandai pasitvirtino, 
kai oficialiai spaudoje buvo 
pranešta, jog Hijičevas jau yra 
nuvykęs į Pekiną.

Kuznecovas, kuris vadovavo 
sovietų delegacijai nuo pat de
rybų prasidėjimo, grįžo į Mas
kvą liepos mėnesį menamai 
daktarų patariamas. Jis, kaip 
Tass žinių agentūra paskelbė, 
užsienio reikalų ministerijoje 
jau pradėjo eiti jam paskirtas 
pareigas. Jis yra 69 metų am
žiaus. j

Uijičeeas nėra koks naujo
kas ir mažai žinomas asmuo. 
Palyginti dar neseniai, jis būva 
laikomas partijos ideologu ir 
1963 m. dalyvavo pasitarimuo
se su Kinijos delegacija, kuri 

'buvo atvykusi į Maskvą. Tiesa, 
kaipo diplomatas jis nėra tokio 

. didelio kalibro kaip Kuzneco
vas, bet vis dėlto yra laikomas 
neeiliniu Kremliaus pareigūnu.

IPasiuntimas Hijičevo j Peki-

IŠ VISO PASAULIO

KU

BESITĘSIANČIUS NESUSIPRATIMUS
Rio Grande upės vaga dažnai kaitalioja 

abiejų valstybių sienas
PUERTO VALLARTA, Meksika. — JAV prezidentas Nixo- 

nas ir Meksikos prezidentas Gustavo Diaz Ordaz pasirašė susita
rimą, kuris padės išspręsti 122 metus besitęsiančius pasieniui ne
supratimus. 1848 metais pasirašyta sutartis nustatė sienas tarp 
JAV ir Meksikos. Sutartyje pasakyta, kad siena turi eiti 
Grande viduryje. i

Rio

PAR ES* SALAM, Tanzania. 
Afrika. — Valdžios pareigūnas 
perspėjo Tanzanijos medvilnės 
rinkėjus, kad jie perdaug geria 
alaus ir dėlto per mažai tesu- 
renka medvilnės. Jei produkci
ja nepadidėsianti, valdžia su
mažinsianti alaus normą.

GENOA, Italija. — Apie 80 
prekinių laivų buvo sulaikyta 
jūroje, neleidžiant jiems įplau
kti į uostą, kol visi asmenys 
buvo patikrinti, kad neturi 
choleros. Sulaikytieji laivai’bu- ____ ___ _____________
yo iš Juodosios jūros, Turkijos gabena kukurūzų grūdus į Havajus. Dvi tonos su viršum kukurū-

Shaker Heights miestelio policininkas rodo mergaitei, kas daryti gaisro metu. Jis parodo, ką mer
gaitės ir berniukai turi pasukti, kad atvyktu ugniagesiai.

AUGINS KUKURŪZUS HAVAJŲ; SALOJE
GLEN HįAVEN, Wis. — Metcalf sėklų bendrovė lėktuvais

ir Artimųjų Rytų. Apkrėstų 
žmonių neradus ir kailius bei 
kilimus išdezinfekavus^ 
buvo įleisti.

SAIGON, Vietnam. — Karo 
vadovybės pranešimu, 69 ame
rikiečiai buvo užmušti Vietna- ...
mo kare praeitą savaitę. Tai *r įvairios mašinos, 
laikoma mažiausiu, skaičiumi I kalingos laukams apdirbti. L^k- 
per visą mėnesį. Sužeista pėr tą tuvais tų mašinų jau išgaben-

zų buvo išgabentos iš O’Hare aerodromo. Kukurūzų grūdai ga
benami dėl to, kad prisibijoma, jog dėl vis labiau plintančios ku-

laivai, kurūzų ligos kitais metais gali pritrūkti tinkamų kukurūzų pasė
liui. ' . :

Į Havajus yra gabenami ne 
tik kukurūzų grūdai, bet taip 

rei-

sąyaitę 615 kareivių. ta 80 tonų. Mašinos ir kukurū-

ANGLIJOJ NUBAUSTI
ŠEŠI RIAUŠININKAI

LONDONAS.

Mirė Marcelinas

Viliojimas depozitų
ne- 
aiš-

Maskva, nėr a nustojusi vilties 
su komūništine 'Kinija susitari 

•ti ir išlyginti visus nesusiprati
mus, kilusius dėl* sienų nusta
tymo? 'j

? Iš patikimų šaltinių praneša-. 
ma, kad Maskva esanti numa
čiusi ambasadorių komunisti
nei Kinijai. Tam postui.mini
mas Vasifij S. Tolstikovas, Le
ningrado apygardos komunistų 
partijos vadas. Anksčiau tam 
postui buvęs numatytas Vladi
mir I. Stepanovas, bet dėl ligos 
jis turėjęs nuo tos garbės atsi
sakyti. Pekinas irgi esąs nu
matęs ambasadorių -Maskvai. 
Minimas Liu ■ Hsinf-chuan, už
sienio reikalų ministerio padėr- 
jėjas. Per paskutinius beveik 
penkerius .metus nei Maskva 
savo ambasadoriaus neturėjo 
Pekine, nei Pekinas —: Maskvo
je. Iš to galima spręsti, kiek 
buvo pablogėję santykiai tarp 
tų dviejų komuiiištinių valsty
bių. k'i

Tass praneša, kad Bijičevą 
Pekino ‘ aėrodrome pasitiko 
Chiao Kuanlhua, užsienio rei
kalų ministerio • padėjėjas, ir 
derybų komisijos narys Tsai 
Chen-vęn. -į ,. . .

Iki šiol dešimt mėnesių de
rybos buvo nesėkmingos. Per 
visą tą laiką sovietų laikraščiai 
nesigailėjo labai niekinančių 
komplimentų Pekinui. Pastara
sis atsilygindavo tuo pačiu. Ta 
polemika pastaruoju laiku kiek 
sušvelnėjo, bet nepasiliovė. Pe
kinui nemažai susirūpinimo kė
lia sutraukimas didelių sovieti
nių jėgų prie Kinijos sienos. 
Jis reikalauja, kad tos jėgos 
būtų nuo sienos atitrauktos. 
Girdi, neįmanomos derybos, kai 
“šautuvas yra atremtas į gal
vą”. ' \

Maskva užsigina, kad jos po
litika Kinijos atžvilgiu yra ag
resinga. Kaip skelbiama, ji net 
esanti pasiryžusi padaryti Šio
kių tokių nuolaidų Kinijai ry
šium su sienomis. Tačiau iš“ sa
vo pusės ji reikalausianti, kad 
Kinija nebereikštų pretenzijų į

;Nuo Vietnamo karo pradžios,Zll sėklos gabenamas' į Havajų 
1§61 sausio Į dienos iki pra- į Kauai salą, kur bendrovė jau

Metcalf bendrovė buvo nu- 
žemės 

panaudoti auginimui sorgo 
galvijų pašarui, bet tą planą 
pakeitė, kai dėl kukurūzų lapų 
plėkėjimo susidarė labai rimtas 
pavojus kukurūzų derliui. 
Koks didelis yra tas pavojus, 
galima spręsti iš to, kad visi 
žymesni augalų ekspertai buvo 
pakviesti į Washingtoną pasi
tarti kaip sulaikyti kukurūzų 
(kornų) plėkėjimą. Tas plėkė- 
jimas buvo pastebėtas jau 1963 
metais. Jis yra pavojingas 90% 
Amerikoje auginami! kukurūzų 
rūšių. Jei kukurūzų lapų plėkė- 
jimas nebus sulaikytas, tai 
Amerika gali netekti šiais me
tais apie 50 nuošimčių kukurū
zų derliaus.

Vien tik Metcalf bendrovė 
tikisi Havajuose iš dviejų tonų 
kukurūzų pasėlio užauginti 32

- HONG KONGAS. Komu- Į mačiusi tuos 600 akrų 
nistinė Kinija praeitą ketvirta-] 
dienį įteikė Čekoslovakijai no
tą, protestuodama, kad Čeko
slovakijos valdžia neleido Kini
jos diplomatams įeiti į Kambo- 
dijos ambasadą Prahoje. Kam- 
bodijos ambasadą Prahoje pra
eitą savaitę pasigrobė jos ant
rasis sekretorius Isoup Chanty, 
nuverstojo Kambodijos princo' 
Sihanouko šalininkų studentų 
padedamas. Nuo to laiko oku
pantai yra izoliuoti ir niekas 
į ambasada nepeidžiamas.

GLASGOVAS, Škotija. — 
škotų sveikatos ir švietimo įs
taiga paskelbė, kad ji pradeda 
342 milijonų programą per du 
mėnesius škotus atpratinti nuo 
rūkymo. • ’ ; ,

DAINAVO VALAITIS
šią vasarą Vilniuje,. Operos'^onas Illinois farmeriams. O

tėatre pirmą kartą viešėjo sve
čias iš Maskvos, Didžiojo teat
ro solistas, baritonas Vladimi
ras Valaitis. Jis Vilniuje daina
vo Amonasro partiją “Aidoje” 
ir pagrindinį Rigoletto vaidme
nį to pavadinimo Verdi opero
je. , (Elta)

MEDALIŲ PARODA
Maskvoje veikusioje medalių 

parodoje buvo eksponuojami ir 
Lietuvos dailininkų: P. Rimšos, 
B. Baliukevičiaus, A. Bilevi- 
čiaus, G. Jokūbonio, J. Kali
nausko, V. Palio, E. Radauskai- 
tės, S. šarapovo, E. Varbno ir 
kt. kūriniai, šią parodą numa
tyta parodyti ir užsienio kraš
tuose. (E)

;kaip žinia, Illinois valstija pir
mauja ’ kukurūzų auginime. 
Pernai jos kukurūzų derlius 
siekė 953 milijonų bušelių. Tai 
sudarė vieną penktąją dalį vi
sos Amerikos derliaus.

Ir Illinois valstijoje kukurū
zų lapų plėkėjimas yra kaip tik 
skaudžiausiai paliestas. Augalų 
patologas Edward Bums iš Il
linois universiteto sako, jog 
tarp 80 ir 85 nuošimčių kuku
rūzų šio mėnesio 12 d. jau buvo 
plėkėjimo ligos paliesti.

Dėl numatomo kukurūzų der
liaus didelio sumažėjimo grūdų 
biržoje (labiausiai Chicago j e) 
pradėjo smarkiai kilti kainos. 
Kainos kyla ne vtik kukurū
zams, bet ir kitiems grūdams.

dabar sovietų valdomas Azijoje 
teritorijas, kurios kadaise pri
klausė Kinijai.

Ar naujam derybų delegaci
jos vadovui Bijičevui pavyks 
su Kinija susitarti, tai paaiškės 
netolimoje ateityje.

SAN JUAN, Portoriko. — 
Tropikinė audra, pavadinta Do
rothy, ketvirtadienį uraganinių 
vėjų genama nusiautė St. Lu
cia kanalą, aplenkdama Marti
nique ir St. Lucia salas, tačiau 
San Juan oro biuras perspėja, 
kad audra gali dar grįžti.

Trys Lon
dono teisėjai atmetė šešių Cam
bridge’ universiteto studentų 
apeliacijos prašymus. Aštuoni 
studentai buvo nubausti nuo 9 
iki 18 mėnesių kalėjimo už 
praeitą vasario mėnesį Camb
ridge sukeltas riaušes, kurias 
teismas pavadino “pasibaisėti
na scena”. Kitų dviejų studen
tų apeliacijos bus išklausytos 
vėliau.

Tie studentai vasario 13’d. 
dalyvavo riaušėse^ kurių metu 
gauja demonstruotojų, protes
tuodama prieš graikų turistų 
priėmimą, užpuolė viešbutį, 
metė padegamas bombas, var
taliojo stalus ir mušėsi su poli
cija.

“Smurto priemonėmis trukdy
mas kitiems taikingai veikti 
visuomet bus laikoma nusikal
timu prieš šios šalies įstaty
mus, pasakė teisėjas Fuchs.

- ■ ip

Telegrama iš Vilniaus Chi- 
cagon pranešta, kad praeitą 
šeštadienį, rugpiūčio 15 d., ry
tą Vilniuje mirė matematikos 
mokytojas ir matematikos va
dovėlių autorius ' Marcelinas 
šikšnys.

Velionis ėjo 97-tus metus. 
1874 metų geg. 2 dieną jis gi
mė Lietuvoje, Šiaulių' aps., 
Šiaulėnų vis., | ^STotiniškių kai-

M. 
pa- 
jei 
už-

Kelis metus Rio Grande 
keitė vagos ir siena buvo 
ki. Bet vėliau Rio Grande van
denys iškreipdavo vagą. Smar
kūs vandenys užliedavo 2,000 
akrų. Vienais metais giliausioji 
Rio Grande vaga palikdavo ke
lis šimtus akrų amerikiečių pu
sėje, o kitais metais * juos pa
likdavo Meksikos pusėje. Spe- 

i cialistams pavyko rasti būdą 
pasienio ruožui kompensuoti. 
Specialistų yra nustatytas upės 
vagos kaitaliojimosi ritmas, 
šiais metais meksikiečiams ati
teko 1,600 akrų užlietos upės, 
o amerikiečiams tiktai apie 400 
akrų. Susitarta dėl formulės 
“nuskriaustai” pusei atlydinti.

Abii prezidentai pareiškė įsi
tikinimą, kad ateityje vyriau
sybėms nereikės dėl besikaita
liojančios sienos pyktis. Mano- 
ma, kad prezidentų pasirašytą 
susitarimą senatas ir Meksikos

♦ New. Yorko policija suėmė 
Samuel Cook, pas kurį rado įvai
rių narkotiškų vaistų milijono 
dolerių vertės.

Paveiksime panašus j lėliv nameli. Tai 
yra Honeywell bendrovės gaminami 
"smegenys". J kiekviena dėiutf ga- 

Urna "padėti" po 16,000 žodžiy.

1893 metais,' o Maskvos Uni
versiteto gamtos-matematikos 
fakultetą baigė 1897 metais. 
Iki Pirmojo Pasaulinio Karo 
jis mokytojavo Rygos realinėje 
gimnazijoje, iki 1922-metų dės
tė matematika Voronežo lietu
vių mokykloje, o iki 1939 metų 
dėstė Vilniaus lietuvių gimna
zijoje matematiką ir buvo tos 
gimnazijos' direktorius.

Velionis sunegalėjo savaitę 
prieš mirtį. Teko jį vežti į ligo
ninę, kurioje jis ir mirė. Velio
nis gyveno Vilniuje, Kęstučio 
gatvėje, Nr. 29, butas 1. Jis 
buvo pašarvotas vadinamuose 
Rašytojų Rūmuose. Okupuotos 
Lietuvos rašytojai paruošė 
pranešimą spaudai apie rašyto
jo ir mokytojo mirtį.

Marcelinas šikšnys jaunas 
pradėjo rašinėti lietuvių* 
spaudoje. Jis buvo nuolati
nis “Varpo”, “Ūkininko”, “Vil
niaus žinių”, “Draugijos”, 
“Rygos Garso” ir kitų laikraš
čių bendradarbis. Jis parašė 

“Spar-

COSTA MESA, Cal. — Ban
kai ir kitos finansinės institu
cijos įvairiomis premijomis ir 
dovanomis stengiasi pritraukti 
daugiau depozitorių. Paprastai 
už atidarymą naujos sąskaitos 
tūkstančiui dolerių ar didesnei 
sumai pinigų yra duodamos 
tam tkiros dovanos.

Kongresininkas Spark 
Matsinagą iš Havajų yra 
ruošęs įstatymą, kuris, 
Kongreso bus priimtas,
draus bankams ir finansinėms 
institucijoms vilioti depozitus 
įvairiomis premijomis. Matsina- 
ga teigia, jog tos premijos nė- 
ra jokio dovana, nes finansinės 
įstaigos tų dovanų vertę atsi
ima iš kitų klientų, paprastai, 
iš tų, kuriems yra teikiamos 
paskolos. / Į parlamentas patvirtins.

Meksikos prezidentas suruošė 
■puikų Ųanketą, kuriame buvo 
pasakytos draugiškos!kalbos. :

Prezidentas Nixonas, pasi
svečiavęs Meksikoje 26 valan
das, nuskrido j. Kaliforniją, kur 
jis rengiasi praleisti kelias die
nas. : -

į KAMBODI JOJ UŽMUŠĖ £

500 KOMUNISTU
PHNOM PENH, Kambodija. 

— -Kambodijoje kareiviai, bū
dami daug mažesnio skaičiaus 
negu priešas, ketvirtadienio 
naktį atmušė didelį komunistų 
puolimą, užmušdami 500 šiau
rės vietnamiečių, bandžiusių 
prasilaužti linkui Phnom Penh. 
Dėl sunkių nuostolių trys ko
munistų batalijonai buvo pri
versti sustabdyti savo atakas.

“Pilėnų kunigaikštį”, 
nūs”, “Likimo bausmę” ir kitus 
teatro veikalus. Jis išvertė į 
lieutvių kalbą Ožeškienės, Ka- 
nopnickos ir žeromskio noveles. 
Velionis bandė ir poezijos. 1903 
metais šikšnys pradėjo rašyti 
poemą “Žalgirio mūšis”, bet ji 
liko dar nebaigta.

DDT PAKAITALAS 

PAVOJINGESNIS
RALEIGH, N. C. — Trys as

menys, vienas iš jų 7 metų vai
kas, mirė apsinuodiję naujuo
ju DDT pakaitalu — insektici
du parathon, pavartotu šiauri
nės Karolinos tabakui plantaci
jose purkšti.

Vienas darbininkas, grįžęs iš 
plantacijų liepos 30 dieną, jau
tėsi visiškai sveikas, bet naktį 
atsikėlęs pasijuto šalčio krečia
mas ir vėl nuėjo gulti. Kitą ry
tą buvo rastas nebegyvas.

BILIUS KOVAI PRIEŠ

"PABAISĄ" AUTOMOBILI

WASHINGTONAS. — Sena
to subkomisija oro ir vandens 
teršimo reikalams praeitą ket
virtadienį priėmė ypatingai 
griežto federalinio biliaus pro
jektą, kaip svarbiausią teršiką 
pakaltindama automobilį.

Biliaus autorius senatorius 
Edmund Muskie (D. Me), tos 
subkomisijos pirmininkas, ska
tina, kad automobilių dujoms 
pašalinti nustatytas 1980 metų 
terminas turi būti sutrumpin
tas iki 1975 metų. Jei tas bi- 
lius bus priimtas, tai didmies
čiuose dienos valandomis auto
mobiliai bus visiškai pašalinti 
iš miestų centrų, taip pat turės 
būti išrasti ir pagaminti pakai
talai dabartiniems automobi
lių motorams. Jie turėtų būti 
kūrenami nebe nuodingas du
jas paliekančiu gazolinu, o sky
stomis propane dujomis. Bet 
automobilių industrija tvirti
na, kad tokiems standartams ji 
negalės prisiruošti prieš 1980 
metus.

URAGANINĖ AUDRA 
SUDBURY, ONTARIO

žmonės užmušti, 192 sužeisti
SUDBURY, Ont., Kanada.— 

Staiga, be jokio perspėjimo, 
praeitą ketvirtadienį kilusi ne
paprasto smarkumo audra 90 
mylių per valandą vėjo greičiu 
per pusę valandos žiauriai nu
siaubė Kanados nikelio pramo
nės centro 100,000 gyventojų 
miestą, Sudbury. Sugriauta ir 
apardyta šimtai namų, išversti 
medžiai ir elektros laidai; iki 
šiol turimomis žiniomis 5 žmo
nės užmušti, 192 sužeisti, bet 
tebeieškoma griuvėsiuose dau
giau aukų. Greitoji pagalba 
Sudbury ir Copper Cliff ligoni
nėse suteikta 150 žmonėms, o 
42 paguldyti palatose.

5

naktį Libano parla- 
išrinko Suleimaną 

krašto prezidento pa- 
Prezidento- pareigas

TOULON, Prancūzija.— Ket
virtadienio naktį Prancūzų Ri
vieroje susidūrė du povandeni
niai laivai, vienas prancūzų, 
antras Pietų Afrikos. Keturi 
jūrininkai užmušti, du dingo 
ir 4 sužeisti.

SULEIMAN FRANJIEH — 
LIBANO PREZIDENTAS

BEIRUTAS, Libanas. —Pir
madienio 
mentas 
Franjieh 
reigoms.
jis pradės eiti tiktai rugsėjo 24 
dieną. Tuo tarpu prezidento 
terminą baigs dabartinis prezi
dentas Charles Helou.

Parlamento skaičius beveik 
lygiai pasidalino. Suleimanas 
Franjieh išrinktas prezidentu 
vieno balso dauguma. Salėje 
tuojau prasidėjo muštynės, kai 
vienas atstovas buvo nepaten
kintas ir pradėjo opozicijai au
sis skaldyti.

Iki šio meto prezidentu bū
davo musulmonas, o Sulehna- 
nas Franjieh yra krikščionis 
maronistas.
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VERGIJOS' IMPERIJA.

Daily Luncheon, Smorgasbord
SMORGASBORD FEATURING

Sunday Breakfast 9 A: M.
Family Style Dinners , on Sundays 1P.M. — 

581-1314 Your hosts; Bob, Stan & Bob.

Šviesu neturinčios mašinos negali pasakyti, kuria kryptimi automo
bilis suks. Tai turi padaryti vairuotojas rankomis. Paveiksle mato
me mergaitę, rodančią, kada ji suks į kairę. Vyresnioji mergaitė 
tikrina^ ar jaunesnioji parodo tikslius ženklus. Ohio valstijoje vai
kus moko trafiko ženklus skaityti, tuo tarpu kitose valstijose dažnai 

ir. suaugusieji ženkly nepažįsta.

Under New'Management k .
VERMETTE'S RESTAURANT & COCKTAIL- LOUNGE 

4024 West 55th-Street. ,
Friday Night Only, (AU you can eat)
------- BABY LOBSTER

12:30 P? M.
7 P. M.

1914 metų
Midland. Sayings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū% 
šų apylinkės. Dėkojame 
Juias už mums' parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje-

Sąskaitos apdraustos iki 
$2o,ooa-
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Už NUŽUDYMĄ 15 ŽMONIŲ 
5 METAI KALĖJIMO

DANANG, Pietų Vitnamas. 
_  Aštuoniolikos metų marinas 
Samuel G. Green iš Cleveland© 
buvo nuteistas penkiems me
tams kalėjimo už nužudymą 15 
vietnamiečių. Prisaikdintieji 

‘sprendėjai, kurie jo'bylą svars
tė, susidėjo iš trijų karininkų 
ir dviejų savanorių- karių. Jie 
•beveik visą dieną praleido, kol 
pagaliau išnešė nuosprendį: 
pripažino, kad Green yra kal
tas. Dviem- valandom praslin
kus karo teismas paskyrė bau
smę.

kuomet neužsigesina, čia na
tūralizmas-pasibaigia ir tarp 
tų trijų žmonių užverda egzis
tencinės kalbos. Kiekvienas 
meluoja savo gyvenimo istori
ją. Vyras nori būti’drąsuoliu, 
0 ne bailiu kolaborantu, kokiu 
jis iš tikrųjų buvo. Lesbiankė 
juo netiki,- juo tiki tik nerimtą 
mergina,- kuriai tik pojūčiai 
svarbūs; Ir štai vienas kitam 
jie tampa pragaru.

Režisierius Ir a Rasof įvėtiė 
kontrapunktini principų į šį 
pastatymąc.: .kiekvienas veikė
jas yra lygiai tiek pat svarbus, 
nors tradiciniai žurnalisto Gar Z -
cm* role būdavo svarbiausia. 
Tai jis atliko; pastatydamas 
ar pasodindamas: Garcin- nuga- 
ra<ą publiką. 'Aktoriui Mike 
Mėcaskey tai buvo sunkus- už
davinys; bet jis-šią rolę nuga- 
;ėjo savo įtemptu nervuotumu 
(r judesio vikrumu, žudikė 
Eštelle; atliekama Francescos 
Renard; yra jam puiki part 
nėrė savo grakščioje ir pilnoje: 
nustebimų vaidyboje, nors* 
pats- charakteris išeina šiek 
tiek sušaržuotas.- Lesbinakės- 
Inez grubumas- ryškus- Penny 

■ Holobough interpretadij oj ė; 
nors-galėtų būti* daugiau įvai
rumo. Valetas^ atliekamas Joe 
Kelly šaltu lakoniškumu.

.. Tas. kontrapunklinis priėji
mas puikiai derinasi su Sartre 
mirtimi, jog visi veikalo vei
kėjai yra neautentiški žmonės, 
nors centrinis veikėjas paties 
autoriaus buvo nesąmoningai 
daugiau išryškintas. Tokiu bū 
dū .vaidinimas yra turtinges
nis už tekstą (bėję, tai pati 
pirmoji Sartre'drama).. Taip 
pat labai spalvingas jų bend
ras paskutinis juokas iš savęs, 
kuris išvirsta į-visišką vaikiš
kumą.

Gal šiek tiek, nesiderina tam 
tikras op art motyvas dekora
cijose, kurios sukurtos paties 
režisieriaus. Durys įsivaizduo
jamos, o į pragarą ateinama 
iš plastikinių spindulių fosfo
riniu, audinio. Sartre tyčia var
tojo natūralistines priemones 
išryškinti pasirinkimų svarbą 
kasdienybėje, nors ir kraštuti
nėse situacijose, tačiau šis tė- 
atrinis surrealižtnas yra šaluti
nis priedas, kuris savyje gal 
įdomus, bet visumoj e šiek tiek 
kenksmingas bendrai vaidini* 
mo minčiai. Tačiau tai šių die
nų režisieriaus nenoras atsisa
kyti techniškų naujovių pasta* 
tyme.

“Be Išėjimo’* pastatymas yra 
svarbus teatrinis išgyvenimas, 
nes tai* liečia musu dabartinį 
pasaulį ir mus pačius.
, Saulius Simoliunas

WAND 
SAVINGS 
AHO I.CAM AlfKWWTWW

J 4M ARCHER MENUS 
CMJCA60, KUMMS MM

PHONBMMOT

404 dideli puslapiai; daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00i minkšti$3.00.

įdomi.knyga kiekvienam lietuviui,,ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana-globėjui,- siuntusiam siuntinius į: Vokietiją ir ki
tas tremties1 vietas; Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu: adresu:

N-A-U J I E N 0 S,
1739 So.- Halsted Street, Chicago^ Illinois 60608

svarbiausių Jungt. Tautų gal
vosenoje.

Laiško autorius dar pažymė
jo, kad “prievarta; įvykdyta 
Estijos ir kitų dviejų Baltijos 
respublikų okupacija ir atėmi
mas tų kraštų gyventojams lai
svo apsisprendimo teisės tai 
nuolatinis tarptautinės- politi
kos skaudulys”.

Laiško “N. Y. Times” skilty
se autorius, pagaliau^ dar tei
gia, kad “esant tokiai padėčiai 
ir su ja nesiskaitant, tai ken
kia. Jungti Tautų interesams 
aplamai, be to, kenkia ir- tarp
tautinės teisė sampratai”. (E)

Dvigubas mastas
Laisvo apsisprendimo dėsnis
“New York Times” dienraš

tis š. m. rugpiūčio 13' d. įdėjo 
svarbų Enno W. Ercklentz Jr. 
laišką, kuriame jis 
prieš dvigubą mastą, 
Afrikos 
Autoriaus 
tik dienai nuo soviėtų-vak. vo
kiečių sutarties Maskvoje pasi
rašymo praslinkus ir nors Lie
tuva nepaminėta, tačiau jis bū
dingas šių dienų tarptautinės 
politikos atžvilgiu.

Autorius laiške, kurio ant
raštė “Pavergtos tautos”, pri
mena Suomijos pastangas pa
gyvinti Tarpti Tribunolo Hago
je veiklą ir stebisi noru pasisa
kyti prieš Rietu- Afrikos buvi
mą Namibi j o j e (Pietvakarių 
Afrikoje) tuo metu, kai kiti 
panašūs klausimai nesprendžia
mi ir nepasisakoma dėl sovietų 
įvykdytos Estijos' okupacijos. 
Esą apgailėtina, teigia laiško 
autorius,, kad -Suomija susirū
pinusi Afrikos kraštais ir ji 
niekuomet neparodė panašios 
iniciatyvos savo kaimynės — 
Estijos, atžvilgiu. O-juk-Estija, 
kultūros, kalbiniais ryšiais yra 
artima Suomijai, buvo Tautų 
Lygos —'Sąjungos nariu ir. jos 
ryšiai su Suomija žymiai arti
mesni, kaip Namibijos saitai 
su Suomija. Be to, atmintina,- 
kad- visų tautų laisvo apsi
sprendimo dėsnis- yra vienas

rio svarbiausioji filosofinė 
mintis buvo egzistencializmas, 
suradęs savo ryškiausią veidą 
Jean-Paul Sartre, gimusio 19o5 
metais, Veikloje: jo: filosofi
niuose raštuose, romanuose ir 
dramaturgijoje.

Jean-Paul Sartre egzistenci
alizmas*. yra atmetimas žmo* 
gaus- elgesio psichologinio iš
aiškinimo ir parodymas jog 
žmogus susitveria save per sa
vo pasirinkimus- ir- apsispren
dimus,; per savo< laisvą- valią. 
Yra bergždžia, anot Jean-Paul 
Sartre, žmoguje ieškoti prie
žasčių'j d. veiksmams; jo veiks
mai yra jo laisvos Valios pada
rinys ir tai yra pats svarbiau-? 
šias žmogau^’bruožas, žmo* 
gus Sukuria1 į1'save per savo 
laisvus Veiksnius — tai heroiš- 
kas ir tikrasis žmogus, žmo
gus, kuris laisvai nesirenka ir. 
kuris nenori būti atsakingas 
už savo Veiksmus (kaip kad 
vokiečiai geštapininkai teisi
nosi,. jog jie vykdė tik valdžios 
nurodymus). — toks . žmogiis 
yra blogo tikėjimo pavyzdys. 
Neautentiškas žmogus Savo 
tikrumo neturi, — jis ieško 
klaidingo pripažinimo pas ki-. 
tus, kurie'jatri'jo sielos negali 
sukurti. - .7
; Beje, si egzistencializmo fi
losofija gali daugiausia ištyš- 
kėti ne abstrakčiam© galvoj i-* 
ine, Bet .romane ar teatre.

“Be išėjimo” vaidinime Jean. 
-Paul Sartre' supažindina mus 
su vyru ir dviem moterim, kar
tui sumestais? p neįprastą praga
rą; kur jiė tampa vienas kito 
kankintojais: Tai blogo tikė
jimo parodymas priešingai t jo 
kitai to paties’ laiko dramai 
“Musėms”,’ kdr herojus O’res- 
tes prisiima atsakomybę už Sa
vo veiksmus..'

Savo ankstyvesnėje drama
tinėje kalyboje (“Be Išėjimo”) 
pirmą kartą pastatyta 1944 me
tų gegužės mėnesį Paryžiuje 
Theatre'du Vieux Golombier 
belgo» Raymorid" Rouleau reži
sūroje) Sartre imdavo pavyz
džius iš kasdieninio’gyvenimo, 
iš tiesiog laikraštinių žinių. 
Štai šiame, vaidinime yra net 
■trys bulvarinės melodramos: 
jauna nerimta moteris, kuri 
nužudyti savo kūdikį ir-pati nu 
sižudė-; lesbiankė, kuri.prive
dė savo-partnerę prie savižu
dybės ir jos pačios.nužudymo; 
pacifistas žurnalistas, kuris 
karo • metu pabėgo iš.fronto. ir 
buvo nuteistas mirtE Jie visi 
yra įvedami viešbučio kamba
rinio į Antros impėrijos apsta
tymo kambarį, kUr yra dvi so
fos, kėdė^ statula, užmūtytas 
langas: tfti pomirtinio gyveni
mo scenovaizdis, šviesa nie-

■ į./

drama yra prancūziška, gal 
geriau pasakius,, paryžietiška. 

(*315|Kai po antrojo pasaulinio.’karo 
kitų kraštų teatras-ribojosi re
alizmu ir tradiciniu netūraliz- 
mu, Paryžius sugrąžino žmo
gų į teatrą, iškeldamas pa
grindinius žmogaus likimo 
klausimus. Tokiu būdu teat
ras vėl- tapo svarbiu veiksniu, 
kokiu, pa\yzdžiui, jis buvo 
šimtmečio pradžioje realizmo 
žydėjimo metu.

Vietoj realistinio ar natūra
listinio žmogaus gyvenimo pa
veikslo, kas pasidarė nebeak
tualu antrojo pasaulinio karo 
sūkuryje, paryžiečiai- drama
turgai kovoje- prieš absurdą 
sugrįžo į idėjų teatrą. O poka-

for some rainy day*.
WWs more, Savings Bonds 

are easy to bay..
Yon. can pick up where 

yon work in a Payroll Savings 
Plan. (Someooe efee does the 
paper work)'

„Or you. ean Imy Bonds "where

11. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS
2. Juozas Liūdžiu;, RAŠTAI, 246 psL ____

; 3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL ______ »
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-

• TUVA. 699 psl. ----------- L__________ _________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 pfiL
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.. 

154 psl. _______ ____________ _____ „
7. Prof. V. Biiiiska, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. __ $2.00 Ir
& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL________________

.10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS/ Jo gyvenimas 
ir darbai. ------ --------------------------------------

: 11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINT AS! .......... ....... ........
12« Dr» Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštąja

. - viršeliais S2.00, kietais ____ _____________________
J 13. Juozas švaistas, PETRAS Š1RVOKAS, 228 psl_____ _____
. 14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI,

15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ
-* 16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THi

17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ.
18. Kip’--** Bielinis, TERORO

310 psL ___________
i 19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE* GREAT, 211: psD 

angliškai._______ __ _______ ________ __
20. Pranys Alšenas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL 
21. Statys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psL_____
22. Vr D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl_____

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas, sumas čekiu arba money 

orderiu; šiuo.adresu:

- Cgį 7643 HAtDING,AVEbtUt. Mų <

------------- -^MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
Si ®' BLOKAS NUO PAJŪRIO'-

. ■ Sophie Ir Be mice- Welicka-

POKARIO PRANCŪZŲ DRAMA 
CHICAGOS SCENOJE

Chicagos šiaurinėje dalyje 
esantis Arnoldo Giedraičio 
The Playhouse Theatre 
W. North Avenue); jau- stipriai 
užsirekomendavo pokario pran 
ęūzų dramos pastatymais, šiais 
metais žiemą, vaidina Samuel 
Beketto “žaidimo Galas”, va
sarą Fernando Arrabalio “La
birintas”, o šiuo metu vaidina
ma Jean-Paul Sartre “Be Išė
jimoj (“No Exit”, Huis Clos”), 
Pirmutiniai du vaidinimai re
žisuoti Arnoldo Giedraičio, da
bartinis TraRasof. Spektakliai 
vyksta--penktadieniais 8:30 vai. 
vaH.,,| $ ^^tSdieiiiais - 8:30 ir 
lOzBO VaEr-vak. iki spalio 10 d. 
' OąĮihia; -teigti kategoriškai, 

"svSrtdŠušia1 šiuolaikinė

I
 Algirdui' Braziui bus įteiktas Ameri

kos Lietuvių Teisininkų Draugijos 
pažymėjimas

ŠIŲ METŲ VYRUI

/ ? Dovanos kiekvienam svečiuL

/ Tikėtų kreipkitės į Paul Smith 
■ ' S AN 3^7785 arba* St. Molis 585-8165



yenimą okupuotoje Lietuvoje, Sovi^tijon ir grįžo iš ten, nusi

NAUJIENAS
NAUJIENAS

CRANE SAVINGS and Loan Association

uz visą menesi.

50.000 myliy.

BUNNER.

4030 Archer Avenue

Chicago Savings and Loan Assn

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL

vylęs, anksčiau negu buvo nu
matęs. Vienas jo patirties epi
zodų: iš Maskvos jie vyko į Le-

Tivpymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

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

investment 
account

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

on two 
year* 

certificates

nus 
nuostatus

kad jie neturi tikslo 
tokio meno entuzias- 
dalyvavimo tos rusų 
pasirodymuose. Zef 

UCLA universi-

Chicago Savings
and Loan Association ^SAFETY Of' 

YOUR SAVINGS

įdėti pries mėnesio 15 d. duoda dividendus
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

tiškai - lietuviško patriotizmo 
bruožas (gimęs, užaugęs ir iš
simokslinęs Amerikoje); nieka
da nepraleidžia progos paminė
ti apie tai, kai vandenynuose ar 
uostuose pastebi rusų laivus.. 
Vieną, kartą, iš kažkurio mažo 
Azijos uosto, rašydamas atvi
ruką, pastebėjo: “...stebiuosi 
ko čia, tokiame mažame uoste, 
ieško net keturi dideli Sovietų 
Rusijos laivai.. ”. Dabar, pas
kutiniame “žodyje” iš Yokoha- 
mos — parinko ir atviruką, 
vaidzuojantį rusų. keleivinį lai
vą, stovintį ant inkaro įlankoje. 
“... žiūrėk ir čia jų yra...”

turėsime gerą vakarienę. Bet 
padavėjas paaiškino, kad gali
ma gauti tik tai, kas menu są
raše pažymėta pieštuku, o tai 
buvo tik kopūstų sriuba, kepta 
žuvis, keptos dešros, ir kavia- 

. .” Parnassus patyręs 
apie “rojaus” gyventojų neda- 
teklius ir turtingų turistų ne
patogumus — Sovietiją apleido 
anksčiau negu buvo numatęs.

UP TO 
. $20,000. .

Ilgokas laiko gabalas pra
slinko, kol vėl tolimuose van
denynų. horizontuose pasirodė 
čikagiškis lietuvis jūrininkas 
Jurgis Kodis..Jis labai dažnai, 
beveik iš kiekvieno uosto, para
šydavo man atviruką su linkė
jimais, bet jau ilgokas laikas 
tokių atvirukų nebegavau. štai 
dabar jis vėl sveikina visus iš 
Hong-Kongo ir iš Yokohama.

Charakteringas jo amerikie-

1970 Plymouth-Duster
mokama vieny 
mėty certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Sveikinimai iš Hong-Kong 
ir Yokohama

nikai pasidarė neįmanomi . . . 
Ieškoma naujų vietų ir nuotai
kų: privačiose, sodybose. Pora 
tokių piknikų, naujose sąlygose 
ir aplinkumoje jau yra įvykę: 
Lietuvių Protestantų Sąjungos 
piknikas p. p. Aukštkalnių so
dyboje Canoga Parke ir A. L. 
T. S-gos Los Angeles skyriaus 
jo pirmininko dr. J. Jurkūno 
sode (Lomita mieste). Nuotai
ka ir viename ir kitame (buvu
sių teigimu) buvo gera, bet vis 
dėlto, toli gražu, nebuvo tai, ko 
mūsų organizacijos siekdavo 
piknikuose miesto parke. Kaip 
vienas sakė — Tu dabar neži
nai, ar važiuoji į svečius pas 
Aukštkalnius 'ar Jurkūnus, ar 
važiuoji į savo organizacijos ar 
iš viso į lietuvišką parengimą. 
Daugiau buvo teigimų, kad šie
du piknikai sutraukė daugiau 
asmeniškų prietelių piknikų 
sodybų savininkų, negu orga
nizacijos narių ar jos rėmėjų... 
Pirmiau — miesto parkan nu
važiuodavo bet kuris lietuvis, 
neturįs jokių ryšių su rengė
jais, pavalgydavo pietus, jei 
kuris mėgo “išmesdavo” dar 
klebonišką ir braukdavo namo 
be jokios “sąžinės graužimo”, 
nes niekas ten į jį nežiūrėjo ar 
kokios organizacijos narys jis 
yra, ar savas ar svetimas pa
čiam rengėjui. Kitaip, sako, da
bar privačiuose piknikuose bu
vę, žiūrima į atvykusį, ypačiai 
jei jis yra visai nepažįstamas... 
Jei nieko nebus surąsta geriau, 
žinoma, kad bus ir tai “geriau 
negu nieko”. Vis' dėlto sodybų 
ar sodų savininkams, kurie lei
džia juose rengti bendrinių or
ganizacijų piknikus — priklau
so didelė visuomeniška padėka, 
nes ir tai -prisideda prie lietu
viško organizacinio junginio iš
laikymo. Kol nebus surasta 
nieko geresnio — reikia remti 
ir palaikyti ir tokius parengi
mus.

Bet
bus mano kitose

nuo sovietinės tironijos, patys 
rusai. Jų ten esą apie 3000, ku
rie, kaip ir kiekviena emigran
tų grupė, yra suskilusi į ma
žesnius ar didesnius religinius 
bei politinius* sambūrius, kurių 
—- vieni mato pavojų net bėglio 
asmens saugumui, kiti — nieko 
ypatingo ...

Kas mano dėmesį, to straips
nio atžvilgiu, patraukė, tai ta 
aplinkybė, .kad jame apie pa- 
baltiečius neužsiminta nei vie
nu žodžiu .. ..Nejaugi ir pabal- 
tiečiai įjungti tų 3000 rusų skai- 
čiun . . .?

Bet šnipinėjimo Įstaigos at
siradimu Amerikos Vakaruose, 
dar nesibaigia Sovietų Rusijos 
kitų tikslų siekimas — ku
riuos, tam tikra prasme, jau 
būtų galima pavadinti ir bend
radarbiavimu. šiuo metu rusai 
turi leidimą jų orinei susisieki
mo linijai (Aeroflot) palaikyti 
reguliarų susisiekimą linijoje 
Maskva - New York. Amerikos 
orinio susisiekimo bendrovė 
Pan American, turi tokias pa
čias teises ir palaiko susisieki
mą linijoje NewYork-Maskva. 
Abejais atvejais keleivių labai 
mažai (vos apie 15% lėktuvų 
talpos) kas savaime aišku — 
“biznio” atžvilgiu yra nuosto
linga. Bet nežiūrint to, rusai 
siekia ir jau (rodos) gavo lei
dimą savo Aeroflot linijai ke
lius pratęsti iš New Yorko į 
Los A n g eLe s ir iš čia 
į San Francisco. Amerikiečių 
orinės bendrovės, savo keliu, 
reikalauja ir rodos.irgi jau ga
vo leidimus iš New Yorko skris
ti netik Maskvon ir Leningra- 
dan, bet net per Sibirą Alas- 
kon, kokį leidimą iki šiol teturi 
Kanados “Air Canada”. Tame 
susitarime yra viena sąlyga, 
būtent, kad rusų lėktuvai Ame 
rikoje ar amerikiečių lėktuvai 
Sovietų Rusijoje negali paimti 
vietinio susisiekimo keleivių 
(sakysime), rusų lėktuvas ne
gali imti keleivio iš New Yor
ko į Los Angeles arba ameri
kiečių lėktuvas negali imti ke
leivio iš Maskvos į Leningradą. 
Bet . . . sutartis jau pasirašy
ta, ir nuo sekančio.rudens bet 
kuriam Maskvos šnipeliui bus 
labai nesunku įsėsti Maskvoje 
ir išlipti San Francisco 
apie tai 
pastabose, nes šiomis dienomis 
kaip tik vykstu į San Francis
co, iš kur parašysiu “Naujie
noms” netik apie lietuvių, bet 
ir iš viso apie pabaltiečių nuo
taikas ryšium su naujų Sovie
tų Rusijos įstaigų atidarymu 
tame “Aukso Vakarų” (Golden 
West) krante.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Mymouth Vofait 
. Dutf«r 2-Dooc 
gfex Coup*

Ohio valstijos policininkas aiškina berniukams ir mergaitėms šviesy 
pasikeitimą. Policininkai negali stovėti ant kiekvieno gatvės kam
po. Leidimus važiuoti arba eiti duoda žalia šviesa, {sakymą sustoti 

paskelbia raudona šviesa. ' . -

Kada prasideda šnipinėjimas ir 
baigiasi bendradarbiavimas...?

Kalbant apie Sovietų Sąjun
gą — šnipinėjimas prasideda 
nuo to momento (oficialiai),kai 
tarpusavio sutarties rėmuose 
koks nors sovietų pareigūnas 
(diplomatinio, konsularinio ar 
prekybinės atstovybės korpu
so, net įskaitant Jungtinių Tau
tų tarnautojus) paliečia savo 
koja Amerikos žemyną. Tokia 
jų paskirtis, tokia užduotis, 
tokia tarnyba. Bet paskui yra 
sričių — kur bendradarbiauja
ma: payz. orinis susisiekimas. 
Prieš .pora metų Amerikos-So- 
vietų ;Sąjungos sutartimi buvo 
sutikta, kad sovietai įsteigs 
konsulatą Amerikoje, gi Ame
rika —Sovietų Rusijoje. Prezi
dento rNixono vyriausybė galu
tinai apipavidalino tos sutar
ties posmus, pagal kuriuos — 
Sovietų Rusijos konsulatas 
apie gruodžio mėn. bus įsteig
tas San Francisco, gi Amerikos 
— Leningrade. Ryšium su to
kiu pranešimu (autentišku iš 
Washingtono, D. C.) “Los An
geles Times” tilpo ilgas straip
snis, kaip į tokios įstaigos (So
vietų konsulato) atsiradimą 
San Francisco, reaguos bėgliai

Nuo reikalų tarptautinių — 
iki tautinių . . .

Net galėčiau sakyti iki tauti
ninkų ... Piknikai Los Ange
les mieste, beveik per 50 metų 
buvo rengiami Arroyo Secco 
parke. Apie tai, rodos, jau 
prieš porą metų rašiau “Nau
jienose”. Dabar ten, pagriežti- 

viešųjų parkų priežiūros 
tokie (mūsų) pik-

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.

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

(Tęsinys) ,
Tiesa apie gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje

Niekaip negaliu susidaryti 
bent apytikrio, vaizdo apie gy-

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 
Pigus leidimas.

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

BALZEKAS MOTOR SALES

kaip jis pats “Los Angeles Ti
mes” sako, grįžo “more depres
sed than ever”. George Parnas
sus (nepakrikštykitė jį lietu
viu — nes graikas) su žmona 
ir sūnumi (prelatu) nuvyko

Moiseyerias ir žydai

Praėjusį sekmadienį, rug
pjūčio 16 d., Los Angeles mies
te baigė gastroles pagarsėjęs 
Maskvos tautinių šokių ansam
blis, žinomas jo vadovo Moise- 
yev’o vardu. Prieš eilę metų šis 
ansamblis čia jau yra buvęs, 
bet ir dabar jo pasirodymas 
praėjo su nemažesniu pasiseki
mu kaip ir pirmą kartą. Tik da
bar jo . pasirodymą kiek “pa
įvairino” žydai, suorganizavę 
ramų ir tvarkingą protestą — 
pikietavimo formoje — dėl to, 
kad Sovietų Rusijos vyriausy
bė neleidžia ten gyvenantiems 
žydams emigruoti, žydai, ma
tykite visur lieka žydais ir nie
kur nepertempia virvės: šio

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

John Pake I, Sr., Chairman of the Board

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

protesto lr pikietavimo organi
zavimo vadovai vietos spaudai 
patėškė, 
sulaikyti 
tus nuo 
grupės 
Yaroslavsky.
teto studentas pirmininkaująs 
“Kalifornijos Studentai už So
vietų žydus” grupei pareiškė: 
“... mūsų ginčas nėra surištas 
su šia baleto grupe, bet — su 
vyriausybe, kurią ji atstovau
ja. ..” ši Frumkin, Pietų Gali- 
fornijos Tarybos už Sovietų 
žydus pirmininkas, pikietinin- 
kams pakartotinai priminė, 
kad “... mes niekada negalime 
nutilti...” Paskui visi, ritmin
gu šūkiu, kartojo: leiskite žy
dams išvykti.

ši žydų demonstracija buvo 
tvarkinga, taikinga — rami, 
pavyzdinga. Kiek ji buvo efek
tinga — sunku pasakyti... 
Matykite, salėje, kur šoko 
Moiseyevo grupė — žiūrovų 
tarpe buvo gana daug žydų ...

(Pabaiga)

zervuotai, nes nežino 
kalba ir kaip 
gali būti interpretuojami 
viena, gi kita, jie turi 
“santūrūs1
gal . . . Turėjome čia, Los An
geles, svečių (gal geriau vieš
nių) “partiečių”, kurie grįžę 
Vilniun • pasistengė ten netik 
Amerikos lietuvių, bet ir iš vi
so Amerikos gyvenimą pavaiz
duoti taip, kaip to reikalauja 
ne tik Lietuvos (okupuotos) in
teresai, bet Maskvos “linija”. 
Bet apytikriai, kaip gyvenama 
Sovietijoje -—galima patirti iš 
šaltinių, kuriuose politinio ar 
ekonominio gyvenimo aspektų 
net nebūtų galima ieškoti, štai 
vienas tokių. Sportas. Neseniai 
vienas iš Los Angeles milijo
nierių, sukaupęs milijonus 
bokso sporto organizavimo 
—nuvyko į Sovietiją, iš kur Pagalvojau,

juo labiau Sovietijos gilumoje. 
Lietuviai, atvykstantieji' Ame
rikon pas gimines (daugumoje 
jų pinigais) laikosi čia labai re- ningradą traukiniu, kas trunka 

kuo 9 valandas. Traukinyje yra bu- 
jų pareiškimai f etas, kur kelionėje gali užkąs- 

-tai th Netruko nei vienos valan- 
būti dos, kai traukinys pajudėjo iš 

nesgi grįžta at- Maskvos Leningrado kryptimi 
— bufete negalėjai gauti pa
prasčiausio sumuštinio — vis
kas buvo išpirkta. Pagaliau pa
čioje Maskvoje: kaviaras. Jo 
rusai negali įpirkti, nes par
duodama tik viešbučių restora
nuose, kur lankosi užsienio tu
ristai. Kai Parnassus apie tai 
užsiminė turizmo biuro palydo
vei — merginai 22 metų am
žiaus — ji atsakė, kad”... nie
kada nemačiau kaviaro, nes tai 
tik eksportui . . .”

Pats geriausias jo epizodas, 
(bent man) būtų, kai jis sako: 
“... mūsų viešbučio restorane, 

iš Maskvoje, man buvo paduota 
— net 8 puslapių “menu” sąrašas, 

sako iPamassus,
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(Tęsinys)

Kalbos stimuliacija yra kitas 
panašus klausimas. Gal iki 
septynių mėnesių nėra taip 
svarbu, kad kūdikis girdėtų 
tik lietuvių, anglų, 4arba bent 
kurią kitą kalbą. Kūdikio kal
bos mechanizmas yra tinka
mas visoms kalboms (kūdikis 
savaime nė nežino, kokia kal
ba jam reikės kalbėti). Natū
raliai pasirinkdamas ir imituo
damas girdimus garsus, kūdi
kis Įgyja pagrindinius visų kal
bų garsus. Kai vienerių metų 

Liepia įtikinėti nepatikimą dalyką
Iš Lietuvoje, vykusio komunistų partijos centro ko

miteto plenumo kalbų ir aprašymų matyti, kad pirmasis 
partijos sekretorius Antanas Sniečkus turi ilgiausią bo
tagą. Jis pasakė svarbiausią kalbą, nustatydamas politi
nę partijos liniją, Įvesdamas dirbtuvėse lenktyniavimą, 
tarpusavęs darbininkų ir kolchozininkų varžybas ir pa
rinkdamas žmones okupuotai Lietuvai valdyti.
' r Antrąjį botagą kraštui valdyti turi A. Ferensas, dar 

vienas rusų parinktas Lietuvos komunistų partijos cen
tro sekretorius. Ferensas ne tik pritarė Sniečkaus įves
tam lenktyniavimui kolchozuose ir varžyboms darbo sri
tyse, bet’jis reikalavo žymiai daugiau. Detalizuodamas 
pagrindines Sniečkaus mintis darbo srityje, Ferensas 
reikalavo, kad lietuviai darbininkai pagamintų žymiai 
dangiau gaminių, negu gamino iki šio meto ; kad tie ga
miniai būtų geresni, negu kad buvo iki šio meto; ir svar
biausia, — kad tų produktų pagaminimas būtų žymiai pi
gesnis, negu jis buvo iki šio meto. Sekretorius Ferensas 
įsakė -suvažiavusiems partijos veikėjams prižiūrėti, kad 
darbininkai daugiau dirbtų ir daugiau pagamintų.

Komunistai giriasi, kad jie rūpinasi darbininkų rei
kalais, kad darbininkus užtaria, kad kovoja dėl didesnio 
atlyginimo. Tuo tarpu partijos posėdin suvažiavusiems 
komunistams buvo duotas visai kitokios pareigos. Posė
dyje nei vienu žodžiu niekas neužsiminė apie didesnes-al- 
gas, arba apie geresnes gyvenimo sąlygas, apie svarbiau
sių maisto, aprangos ar apavo produktų nupigiųimą. :Ne 
apie buities-pagerinimą ėjo kalbos, bet apie priemones, 
kaip iš sovietinės valstybės . vergais paverstų lietuvių 
būtų, galima dar daugiau išspausti.

- Žinome’, kad komunistai viską dirba pagal planą. 
Ne visuomet tie planai duoda laukiamų rezultatų, bet jie 
planuoja^ o vėliau reikalauja, kad tie" planai būtų grei
čiau įvykdyti, negu buvo suplanuota. Sniečkus ilgoje 
savo kalboje užsiminė, kad lenktyniavimas reikalingas 
valstybiniams planams Įvykdyti laiku, o Ferensas jau aiš
kiai nurodė tas pramonės sritis, kuriose darbininkai bu
vo atsilikę. Klaipėdos laivų statybos darbininkai jau pra
eitais metais buvo gavę pylos už atsilikimą. Jiems būtų 
tekę ir šioje konferencijoje, jeigu nebūtų paaiškėję, kad 
■Maskvos planuotojai sumaišė visus planus. Vienus pla
nus -jie atsiuntė statomų laivų luobams, o kitus planus 
paruošė vidaus Įrengimams. Kada vidus buvo pradėtas 
Įrenginėti pagal paruoštus planus, tai tuojau inžinieriai 
pamate, kad atsiųsti visai kitų.laivų planai... Visas dar-

bas nuėjo niekais. Maskva buvo atsiuntusi didesnių lai
vų vidaus planus. Niekais nuėjo ir statybos medžiaga.

Komunistų partijos centro komiteto nariams sakyto
je kalboje Ferensas vienu atveju nųėjo'toliau, negu pats 
Sniečkus. Be visos eilės Įsakymų ką .kompartijos mariai 
turi daryti ir ko neturi, .jis jiems įsakė šitokį dalyką:

“Skiepyti visiems darbo žmonėms tikro salies 
šeimininko jausmus, siekimą taupiai naudoti visuo- 
meninius turtus — rimta [partinio darbo -sfera”.' 
(‘"Tiesa”, 1970 m. geg. 28 d. .2; psL).
Iš darbo žmonių kraštą okupavę-rusai viską atėmė, o 

■dabar .liepia Įtikinėti, kad'tie .patys darbo žmonės yraĘ 
šalies šeimininkai. Komunistai atėmė-iš lietuvių.žemę, 
namus, galvijus, santaupas, o dabar liepia Įtikinėti, kad 
jie, nieko netekę, yra ne tik savo ūkio, bet ir .visos šalies 
šeimininkai. Kiekvienas lietuvis žino, kad net lietuviai 
komunistai nėra krašto šeimininkai, m čia bando, skiepyti 
mintį, kad darbo vergai yra-šeimininkai.

Tikru -Lietuvos šeimininku yra ginkluotas rusas, 
Lietuvoje stovinčios sovietų divizijos ir moderniškiau- 
siais ginklais aprūpinta policija. *

Prieš porą metų čekų ^komunistams dingtelėjo min
tis, kad jie yra krašto šeimininkai. ’Brežnevas su-Grečka 
tokias mintis jiems tuojau išblaškė.' -’Čekai buvo-Įsikabinę 
Į šią iliuziją ir kelis-mėnesius Jos1 laikėsi, bet didieji sovie
tų tankai greitai juos'Įtikino, kas yra šalies šeimininkas^ 
Svoboda revolverį parodė, Dubčekasiprotestavo, o vie? 

■nas čekas Vaclovo aikštėje susidegino, šiandien^kiekvie- 
nam čekui aišku, kas yra krašto šeimininkas. -

Tuojauipo ikaro Vengrijos ’komunistams-buvo atėjusi 
mintis, kad Jie yra Vengrijos seimininkai. Jie turėjo sa
vo žinioje kariuomenės vadovybę, jie kontroliavo polici
ją, kompartijos sekretorius Ferenz.tNagybuvo .premje
ras. Nagy turėjo didelės krašto jgyventojų ■ daugumos 
pritarimą. Kodos, nieko negalėjo įtrūkti,1 kad jaustųsi 
krašto šeimininku. Premjeras Nagy nekreipė reikalingo 
dėmesio į’Vengrijos pasienyje buvusius sovietų tankus,' 
Tie tankai .vengrams tuojau rparodė, kas „yra tikrasis 
krašto šeimininkas ' : t i i

Lietuviai-žino, kas atsitiko Vengrijoje; Jie.labai- ati4 
džiai sekė, kas darėsi Čekoslovakijoje. Jie žino > kas valdė 
tuos kraštus. Lietuviai žino, kas yra tikrasis . Lietuvoj 
šeimininkas. Jiems aišku, kad neFerensasirnetneSnieč- 
kus. Ferensas įpareigojo kompartijos centro ^komiteto 
narius labai sunkų darbą .atlikti. r Lietuviai darbininkai 
ne tik žino, kad ne jie yra šalies šeimininkai, >bet jie žino; 
kas. yra tikrasis šeimininkas. ’

ar penkiolikos mėnesių* mer
gaitė ar berniukas bando kal
bėti, tai-motinai kartais atro
do, kad jis kalba svetima kal
ba. O atrodo taip todėl, kad 
jis turi svetimos kalbos garsų, 
nes jo kalbos mechanizmas yra 
prisitaikęs^ bet kuriai kalbai, o 
taip pat ir dviems, trims, pen
kioms, ar dešimčiai kalbų. 
Tiek kalbų, kiek jis savo ap
linkoje girdės; jis bet kurią jų 
gali absorbuoti. Kaip sėkmin
gai jis jas išmoks, žinoma; 
priklausys nuo metodo i ir kal

bos girdėjimo dažnumo. Tik 
apie keturioliktus <— penkio
liktus metus kalbos mechaniz
mas galutinai ^prisitaiko nau
dojamoms kalboms: vienai, 
trims ar penkioms. Jeigu sve
tima kalba yra mokoma vėliau, 
paprastai pasilieka ištarime! 
svetimumų (“akcento”): kai 
kurie garsai lieka nepilnai ar 
neteisingai ištariami.

Kritiškas periodas kalbos 
pasisavinime yra antrieji ir 
ketvirtieji metai. Tai lyg ir 
parodo, kad žmogui reikią 
daugiau, negu vienos kalbos^ 
nes jis vieną kalbą išmoksta 
per .pirmuosius ketverius me
tus. Jeigu mes trejų ar ketve- 
riij metų vaiką nuvešime ,į 
Meksiką, ir jis ten šešis — sep-j 
tynis mėnesius girdės meksi-j 
kiečių kalbą, tai jis po tų šešių 
ar septynių mėnesių kalbės beį 
veik taip, (kaip ir bet kin*ią 
meksikietis vaikas. Jis labai 
gerai ir ■ greitai • pasisavina kitą 
kalbą, jeigu ta kalba vyraują 
jo aplinkoje. Tuo tarpu jo tė-; 
vaj nežiūrint, kiek jie nesis^ 
tengtų, vis tiek ■ teišmoks nuo 
trijų iki :.penkių kartų'rmažiaUį 
negu išmoksta mažas ^vaikas. 
Kitaip yra su lietuvių įkalbą 
Amerikos aplinkoje. Gyvenant 
anglų kalbos jūroje, reikią 
ankstyvų ir gerų pagrindų 
vaiko lietuvių kalbai, kitaip 
vėlesnysis jos vystymas įbus 
gana nesėkmingas, dalinis ir 
paviršutiniškas. ^Vaikystė — 
tai įkalboms jautrumo amžius, 
ir vaikas savaime yra pasiren
gęs ^milžiniškiems šuoliams 
šioje srityje.

Jausmų "ir emocijų atžvilgiu 
tas: kritiškasis tarpsnis' yra pir- 
mųjų penkerių minėtų .laikotar
pyje. Jis i prasideda, pirmaisiais 
metais, * kai : emocijos pradeda 
diferencijuotis ir : atsiranda 
paskiri .jausmai. Emocinė fli-j 
fereneiacija vyksta.-pagal Jaus
mų kokybę. Vienoje plėtros 
pusėje -yra teigiami jausmai; 
tai yra'tie,:kurie žmogui pade
da tir jam yra labai y reik alingi, 
kaip sugebėjimas • džiaugtis, 
mylėti, 'išreikšti užuojautą, 
identifikuotis su kito jausmais 
ir panašiai. 'Kitoje ‘jos pusėje 
yra neigiami jausmai: pyktis, 
baimė, neapykanta, pavydas 
ir-kiti.

Neigiamų jausmų išsiplėto- 
jimas nesudaro jokios 'pro
blemos. Normali aplinka‘duo
da pakankamai -akstinų - jiems 
pabusti, ir-jie visi-paprastai iš
sivysto. Tuo: tarpu teigiamus 
jausmus tiesiogiai stimuliuoja 
tėvai' ir‘ kiti aplinkiniai žmonės. 
Ta stimuliacija yra -būtina. 
Kitaip, 'kaip dažnai atsitinka, 
jaunuolis ar net ir suaugęs žmo 
gus negali kito asmens pamilti 
h* negali išlaikyti pastovaus 
ryšio su !bėt 'kuriuo asmeniui 

sis vyksta ir vėliau dar per eilę 
metų. Tačiau vėlesnis Jo for
mavimasis priklauso nuo gerų 
arba blogų jau anksčiau susi
darytų pagrindų. Su blogais 
pagrindais vaikas savaime 
identifikuosis su kažkokiais iš
gyvenimais. Vadinasi, tokie 
asmenys ir tokios grupės jį pa- 
trauks. Tuo tarpu savęs never 
tinimo nepažeistas vaikas, ku
ris yra tėvų pilnai vertinamas 
ir auklėjamas, lengvai atsi
kratys tokių charakterių ir ieš
kos sau gerų pavyzdžių ir tik
rų herojų.

Apskritai jaunesnio amžiaus 
■vaiko pagrindiniai herojai 
yra Jo tėvas arba Jo motina. 
Labai gerai, kad mergaitė 
trokšta tapti tuo, kuo Ji mato 
savo motiną '■ esant, ir berniu
kas savaime-trokšta tapti'tuo, 
kuo yra jo tėvas..* Todėl labai 
svarbu, kad, berniukui augant, 
tėvas iš dalies būtų jo draugu 
ir jam skirtų tam tikrą laiko 
dalį: dalyvautų su juo kai’ku- 
riuose žaidimuose, išvykose, 
varžybose ir panašiai. Tokiu 
atveju vaikas turi progos pasi
savinti 'taip vadinamus vyriš
kumo požymius. Jeigu berniu
kas neturi tos progos, jis-gali 
perdaug pasisavinti moterišku
mo ar kokių neigiamų bruožų. 
Tokiu atveju jo tolimesnis vys
tymasis — tapimas vyru — bus 
savaime pavėluotas ir apsun
kintas.

Vaiko identitetu!, kaip ma
tome, pagrindą duoda tėvai, 
nes jis pirmiausia su jais iden
tifikuojasi. Vėliau jis panašiai 
identifikuojasi su mokytojais, 
ypač dar būdamas vaikų darže
ly, t pirmajame ir dar antrajame 
pradžios mokyklos skyriuje. 
Trečiame ar ketvirtame sky
riuje paprastai jau jo draugai 
pradeda sverti žymiai daugiau, 
negu jo tėvai ar mokytojai. Tė
vų autoritetas savotiškai men
kėja. Panašiai menkėja irt mo
kytojų autoritetas, nebent jų 
asmenybės vaikus patrauktų. 
Vėlyvesnėje vaikystėje pagar
ba priklauso beveik tik nuo as
menybės teigiamų bruožų ir 
gilaus Jaunuolio supratimo. 
Be t _ jei tėvai gali vaiko akyse 
pasilikti Su herojais, tada ir 
vėliau jo identifikavimas su 
jais nenutrūksta, o tik yra pa
pildomas to meto standartais 
ir jaunimo herojais.

(Bus daugiau)

Jis neturi jausminių pagrindų. 
Tie pagrindai yra įgyjami ank
styvoje vaikystėje. Ir kas ne
buvo laiku įgyta, tas savaime 
išsivysto pavėluotai.

Tarp kitų pagrindinių ugdy
mo aspektų reikia bent trum
pai panagrinėti moralinį paju
timą— tą gėrio - blogio .paži
nimą, kuris taip pat prasidedą 
labai anksti. Trejų — ketverių 
metų vaikas paprastai jau sa
vaime skiria, kas jam bloga ir 
kas jam gera. Jei vaikams žiū
rint televizijos, prasidedant 
naujai programai, mes jų pa
klausime, kurie asmenys yrą 
geri (the good guys), ir kuri^ 
yra blogt charakteriai (the- 
bad guys), jie mums pasakys 
beveik iš karto ir.beveik visa
da teisingai, kai tuo tarpu mes 
dar to neįžiūrime. Ir Jeigu, mes 
tuo -atžvilgiu palyginsime ket
verių "ar , penkerių metų vaikų 
ir -keturiasdešimt metų žmo
nių-sprendimus, vaikai daž
niausiai .laimės prieš vyres
niuosius. Jie anksčiau * tai at
pažįsta, pasinaudodami kar
tais ;tais neryškiais -simboliais 
ir žymėmis, kurias suapgę 
mažiau pastebi, mažiau ■ teski
ria. Vadinasi, moralinė;plėtra 
prasideda .anksti sugebėjimu 
atskirti, bet Jos vystymui‘rei
kia’ daug geros įtakos, ■ iki jau
nuolis pasiekia protiniai altru
istinę charakterio plotmę. i
IDENJFLTETO FORMAVIMAS

Čia tenka panagrinėti savęs 
pajutimą, identiteto sąvoką ir 
savivertės ugdymą. Apskritai 
yra pastebima, kad lietuvių 
tarpe savivertė, t y. tinkamas 
savęs vertinimas yra, palygin
ti, žemas. Kai žmogus neverti
na savęs, jis negali vertinti ir 
kitų.-Kitaip ir-būti begali. Dėl 
to mes turimeiįvairiose organi
zacijose - ir ki tur galybes - berei
kalingų diskusijų, ‘konfliktų ir 
pasipiktinimų. Dažnai tas sa
vybes tėvai įdiegia savo vai
kams, dėl ko ir šie vėliau el
giasi panašiai, -kaip, ir jų tėvai. 
Štai kodėl yra reikalinga vaiką 
priimti'tčkį, * koks , jis yra. Taip 
pat reikia priimti : ir jo elgesį; 
nors kartais nemaža to elgesio 
dalis nėra gera. Bet vėl, jei 
mes pažvelgsime į suaugusius, 
mes taip pat matome, kad da
lis jų elgesio nėra gera, kad 
daugelis jų iš tikrųjų ne daug 
tėra pažengę-subrendimo ir (ch 
bulėj imo linkme. Tad kodėl 
taip dažnai tiek daug reikalau
jama iš vaikų, o kartais mažai 
reik-alaujama-iš"savęs, arija ap
skritai mažai tereikalaujama 
iš suaugusių?

Antrieji -. tretieji -‘ketvirtie
ji metai yra tuo atžvilgiu labai 
svarbūs.metai, nes tuo metu 
susidaro identiteto pagrindai. 

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

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

B. KANTVYDIS

VERKNĖS EŽERAS
(LECxENDA),

5 ■'

Prisispaudęs antvožą prie krūtinės, lai
kė jį iš visų jėgų ir meldėsi:

Pragarti rūstusis,
Pamesk savo rūstį!

z:-: Aušlavi protingas, |;
Pagydyk mergą!

O merga tuo tarpu daužėsi į karstą ir 
čia verkė kaip lakštingala lizdo netekusi, 
čia kvatojo kaip ragana, kur džiaugiasi 
nelaimėmis žmonių.

— Atidalyk grabą, grąžink man jį, grą
žink! Nes kenčiu kančias nežmoniškas, 
nes kaulai ugnimis man dega, nes kraujas 
putoja kaip verdantis vanduo! Atidaryk, 
nes prarysiu tave gj vą — kūną gabalais 
sudraskysiu!

■ - . ■ >» t

Pamesk savo rūstį, , į
Pragarti kerštingas, ;
Pagydyk mergą,
Aušlavi protingas!

Tolydžio silpnėjo mergos balsas, ma
žiau ji grąsino, daugiau skundės ir guodė
si kaip mažas vaikas, kuriam žmogžudžiai 
išžudė tėvus.

Pagaliau pasidarė tylu. Tik kažkur auk- 
štai buvo girdėti tebesidaužant viesulą.

Kada ir viesulas-nurimo, ^Gailutis nu
stūmė grabo antvožą.

Jau aušo aušra.
Buvo, pirmas rytas, kurį buvo apgriuvę 

nuo audros Verknės ežero krantai. įBuvo 
pirmas rytas, kurį: pusiau buvo! lūžę didie
ji ąžuolai, stovėję ant švento‘Verknės kal
no. Buvo pirmas rytas, kada didžiulėj eže
ro saloj raudonavo sena .pilis. »Gal iš 
džiaugsmo, jog pagaliau vėl grįžo.į* orą ir 
žmonės; gal iš gėdos, jog taip ilgai slaps
tėsi ežere; o gal iš* baimės-dėl.tolesnio sa
vo likimo. Kas ją fino?

Menėj ant grindų gulėjo apalpusi, gra
žuolė. ‘Li

-VII.
... Ak, tai buvo jau senai.
Tie ąžuolai, kurių vien drūti stiebai te- 

kyšo, buvo dar Jauni. Atsimenu, kaip gra
žiai šlamėjo Jų lapai, kaip Jautriai suokė 
lakštingala naktimis, tkaip gražiai kvępėjo 
gėlės.

Buvau laiminga, nes turėjau motiną, 
turėjau tėvą, turėjau brolį. Visi Jie mylėjo 
mane ir stengėsi-visa’kuo man įtikti. My
lėjau iras juos. Ir buvome laimingi, -ak, 
kaip laimingi) ...

žmonės ėmė kalbėti, jog netolios,. miš-’ 
kuose, kryžiuočiai bastysi, šnipaują, be 
nesužinos ką apie tėvo pilį, apie jo jėgas.

Kvaila dar aš buvau ir nesupratau, kas 
yra kryžiuotis, Aš jį vaizdavausi žmogum 
— tokiu pat, kaip aš, kaip mano tėvas. 0 
kryžuotis nebuvo žmogus: tai buvo klas

tingas vilkas, ^plėšrusis-žvėris avino kai
lyje.

Ak, kad f aš* būčiau l tai žino j usi: pirma!
Mėgdavau bėgioti; po apylinkes, |po miš

kus, po-laukus. Skindavau* lankose gėles 
vainikui, r ežere gaudydavau 'žuvytes,; į miš
kus uogauti < ir grybauti^ eidavau.

Kartą!beuogaudama: nuklydau toli.į miš 
ką, ,į. pačius raistus. .’Buvau viena, su vai
niku ant galvos. Ir atsitiko, tada nelaimė, 
baisi: nelaimė,.

Pamačiau jį jauną gražų ir -'tokį švel
nų, gerą. iKaip mano motina.., Tik mū
siškai silpnai s kalbėjo- ir daugiau* akimis, 
nei. žodžiais'Sakydavo.

Aš jam- įtikėj au.
Kasdien.ėmiau su juo matytis,.. Jis 

mane glamonėjo, bučiavo ir taip švelniai 
spaudė,prie krūtinės. Liepė vadinti, save1 
Ulrichu.,. Vadinau. Uždraudė nors žo-, 
džiu-kam įprasi tarti apie save... iNeprasi- 
tariau.

Ir vieną vasaros .vakarą nuėmė man 
nuo kasų vainiką...

Klausinėjo, kaip atrodo mūsų įpilis, 
kokių yra pažemių, 'kur stovi sargyba, kur’ 
kariuomenė; "Klausinėjo, kokiomis-dieno
mis pilyje mažiausia esti kariuomenės, kur 
laikomi ginklai. Ir aš jam viską išpasa
kojau. Nes buvo . <mano lUlrichas, *mano 
brangusis Ulricbas.

Bet neilgai'tesidžiaugiau laime. ’Ji vei
kiai trūko, <kaip muilo -burbu lai, kuriais 
mėgdavau 'žaisti paežerėj...

Vieną naktį — ak, tokią baisią«audrin

gą! — atsitiko didžiausia nelaimė. Visi bu- 
vome sumigę, -kai staiga pasigirdo šauks
mai: ir klyksmai: “Kryžiuočiai!” Geležis 
daužė geležį, žmonės vaitojo, moterys 
verkė, .

Tėvas iššoko su1 kardu, bet tuo tarpa* ji 
menę įbėgo trys ginkluoti kryžiuočiai. Uųl 
vienas buvo Ulricbas. ‘

Neatsimenu, -kaip tat atsitiko, :tik*aš{ 
atsidūriau Ulricho glėbyje. ,

Tėvas visa suprato...

Dar šiandien .man skamba.ausyse bai-. 
sūs žodžiai, kurie griausmais sugriaudė ir 
neišdildomai įsmego* man į* širdį:

“Būk prakeikta, duktė išdavikė, I kry
žiuočiui j parsidavusi 1 'Būkite .prakeikti; 
abu! Kad amžius.-alkana trokštum to krau: 
jo, kurį praliejai < tu-savo broliams nekal- 

■ tą! ‘Kad taptum ’ nepasotinta ’žmogėdra * ir 
tol.kankintumeis, 'tolikentėtum, kol pasi
aukos dėl tavęs mūsųJcrašto žmogus ir nu-* 
dės baisųjį kryžiuotį garbingoje kovoje. O 

‘tu, klastingas-kryžiuoti, kad pavirstam į‘ 
sauėdrą, kad ės turn dieną naktį savo kūną 
ir vis trokštum kraujo!... Tesie prakeikta’ 
visa pilis, kurioj e išauginau išdavikę dūk-’ 

‘ terį!”
Tai buvo baisūs žodžiai. Tėvas šaukė 

Praamžių, šaukė »Perkūną; iPrągartį iri 
‘Au šia vį’šaukė, t kad jam padėtų.'

Ir nugarmėjo tuokart.į ežero gelmes vi-, 
sa pilis, nuskendo ir kryžiuočiai, ir lietu
viai. -Tik mudu su Ulrichu pasilikome bai
sioj pily: kad kankintumėmės-per.amžius.

Ak, kaip aš kankinausi! Netekau są

monės, pati nesižinojau ką kalbanti. Troš- 
kaakraujo ir mėsos — žmogaus. Tik kar
tais darėsi šviesiau galvoje, tada gailiai 
verkdavau ir. klaidžiodama po pilį, prašy

davau maldaudavau pagalbos.

Daug:kas yra bandęs mane išgelbėti, 
bet dažniausiai ar pabėgdavo, vieną naktį 

s pabuvęs prie mano karsto, ar pakliūdavo 
į mano plėšrias rankas. Ta krūva kaulų 
yra tų aukų paminklas.

Ir dar skaudžiau, dar baisiau darosi, 
prisiminus amios laimingus laikus.

Ak, tai buvo jau senai.

Tie ąžuolai, kurių vien drūti stiebai, te- 
kyšo, - buvo dar jauni. Atsimenu, kaip 
gražiai šlamėjo Jų lapai, kaip jautriai suo
kė lakštingala naktimis, kaip gardžiai kve
pėjo gėlės.

Buvau laiminga, nes turėjau motiną, 
turėjau tėvą, turėjau brolį.

Dabar jų neturiu, ir vėl nugarmėsiu į 
- ežero gelmes, jei neįveiksi kryžiuočio...

‘VIII.
. Tamsu ir: baisu!

Glaudėsi medis į medį, nes nežinojo, 
ar išliks- gyvas. Paukščiai skrido toliau, 
nesibijojo, kad Verknės ežero audra pa
griebs juos ir nuneš negyvus už devynerių 
Jūrių, *«ž devynerių marių, žvėrys, palil 
kę savo urvus, staugdami ir šaukdami bė- 
go į kitus kraštus.

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

Rez. tai. 239-4683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti S74-8O12

WL S. B1EŽ1S
Tslaf.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

t VaL: kas dieną po pietų 1-3; rak. 1-3 
ūktai antradieniais ir penktadieniai g 
Treėiad. ir sekmad. oūsas uždarytas

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868 P. ŠILEIKIS, O.P.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko|om> 
(Arch Supports) ir t t

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

2850 Wost 63rd St., Chicago, Iii. 60629 
Tolofu PRospect 64084

ANNm BaliUNas 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLES 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. Treč. uždaryta.’ 
Ligonius priima tik susitarus.

Apie Alvudo suruoštas popie
tes su vakarojimais jau buvo 
rašyta, bet rugpiūčio 15 <L šeš
tadienis, pasižymėjęs didesniu 
įvairumu ir žymiai skaitlinges- 
nis lankytojais, prašosi apra
šymo.

čia iš Nauj. Zelandijos atva
žiavęs Romas Raudonikis, 
prieš savaitę pateikęs‘visiems 
senelių namų statybai pinigų 
taupymo planą ir po to nugir
dęs nepalankų įvertinimą, pa
reiškė, Jog nebuvęs visų supras
tas. Dar kartą, išdėstęs taupy
mo būdą, p. Raudonikis teigė, 
kad per 70 metų toks taupymas 
N. Zelandijoje pasirodė geriau
sias. Jis sau pelno nesiekiąs,

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rozid^ 388-2233 
OHSO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
oniracL, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

suderintai viešajai nuomonei, 
kurią rems Amerikos ir laisvo
jo pasaulio ekonominės ir diplo
matinės sankcijos’

Pažymėtina, kad visus spor
to ir žaidimų įrankius bei žais
lus parūpino dr. J. Adomavi
čius savo lėšomis. Kas liečia 
projektuojamą statyti sene
liams namą, pasirodo, ir vaikai 
atjaučia šį reikalą. Kalbamą 
šeštadienį iš Venecuelos pas 
Juozą ir Konstanciją Korsakus 
viešį anūkai Ričardas 12 m. ir 
Edvardas 9 m. paaukojo 5 dol. 
savo sutaupytų žaislams pini
gų. Į juos nusižiūrėję Ronaldas 
6 m. ir Raimundas 4 m. Gėrikai 
iš Worren, Mich., čia atvesti 
močiutės Valerijos Točilaus- 
kiėnės taip pat paaukojo 5 dol. 
čikagiškiai Antanas. ir Lionė 
Skeivelai davė 20 dol. ir pasiža
dėjo kas mėnesį remti senelių 
namų statybą. x

Į šio vakarojimo programą 
įėjo ir Pov. Dirkio paskaita 
apie seksualinę revoliųbiją. 
Broliukai Matoniai: Darius 5 
m. ir Linas 7 m. deklamavo 
apie voveraites ir pušeles. Dr. 
Ona Vaškevičiūtė savo veda
mos vaikų vasaros aikštelės 
auklėtinių buvo suruošusi pie
šinių parodą. Išstatyti 20 dar
bų — tai toks pat abstraktas 
kaip ir kai kurių suaugusių pa
rodose matyti. Piešė vaikai 2i/> 
— 5 m. amžiaus.

Labai gražiu tos dienos oru 
gėrėjosi visi buvusieji. Diena 
užsibaigė filmais vaikams ir 
suaugusiems.

bet būdamas lietuvis norįs lie
tuviams padėti. Ir užtikrino, 
kad nėra ko bijoti taupyti Nau
joje Zelandijoje.

Po jo kalbėjo dr. J. Adomavi
čius, primindamas, kad Alvudui 
pradėjus žygį steigti lietuviams 
senelių namus, taip pat girdisi 
priešingų balsų. Tad gal ir ne
vertėtų stebėtis, kad lietuviai 
pasauliečiai šimtą metų gyven
dami Čikagoje nepasirūpino pa
sistatyti seniems žmonėms 
prieglaudos namų. O jie vis dėl
to yra reikalingi.

Dr. Adomavičius atsiliepė ir 
į rugpiūčio 13 d. Drauge tilpu
sią korespondenciją antrašte 
“Kultūrinė Alvudo Popietė”, 
kur Kalpas Uoginis prikiša 
Alvudui, kad girdi, uoliai rū
pinęsis pastatyti moderniškus 
vaikams namus — mokyklą, 
dabar persimetė į' senelių poil
sio namų statymo projektą, ne
paaiškinęs priežasties.

— Gaila, kad autorius paliko 
negirdėjęs jau prieš porą metų 
tuo reikalu teiktus paaiškini
mus žodžiais ir spaudoje, — pa
sakė dr. Adomavičius. Priežas
tis labai aiški. Dr.; Leonui 
Kraučeliūnui su ponia įsteigus 
nuosavus vaikų namelius su 
Montessori metodu priešmo
kyklinio amžiauš vaikams auk
lėti darželiu, — Alvudui statyti 
namus reikalas atpuolė. Tuo la
biau, kad netrukus atsirado 
profesoriaus Adomo Varno ir 
ponios montessorinis židinys 
vaikams naujai pastatytuose 
namuose. Tik, deja lietuviukai 
juos neužpildo tiek, kiek galėtų 
būti.

Tenka pastebėti, kad Alvu- 
das niekuomet nesirengė staty
ti jokios mokyklos, apie ką ir 
kalbos nėra buvę. Alvudas yra 
vaikų ugdymo draugija, kas 
siekiama per tėvus ir auklėto
jus, paskaitomis per radiją ir 
spaudoj e. Tam yra įkurtas ir 
Vaikų Teatras; Vaikų teatro 
nariai- turi savo kultūrines va
landėles kartą mėnesyje Sof. 
Barčus šeimos radijo valando
je, kurias paruošia Alvudas. 
Kur atvirame- ’ore susirenka- 
daugiau Vaflių,- su jais būna 
pravedami' sportiniai ir. kitokie 
žaidimai lietuviškai;

Pavyzdžiu gali patarnauti 16 
rugpiūčio buvusiame^ Naujienų 
piknike, kur žaidynes labai su
gebančiai pravedė - dailininkas 
Jz. Kiburas ir Jonas' Aukščiū- 
nas. Virš 40 maskuotų vaikų su 
lietuviškomis vėliavėlėmis ran
kose parade apie visą pikniko 
aikštę smalsiai stebėjo visa bu
vusi publika. Eisenos priekyje 
juokdariu persirengęs žygiavo 
Jonas Aukščiūnas, šokdinamas 
-jauną ožkutę, kurią jis vedėsi. 
Čia Jis parodė daug miklumo ir 
juokdariško lankstumo. •, Už jo 
ėjo J. Kiburas, apsimaukšlinęs 
šiaudine meksikoniška skrybė
le; rankose iškėlęs didžiulę 
bonką Su-užrašu “GIRA GER
TI SVEIKA”; Grįžę.į žaidynių 
vietą, kelias valandas vaikai 
puikiai žaidė. Pertraukose bu
vo vaišinami melonais.

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antis 

pių papuošimai ir sezoninės

ROCKFORD. ILL.
SLA piknikas pasisekė

Daug buvo galvota ir rūpes
čio įdėta — ar pajėgsime. Pa
gal kuopos narių sumažėjimą, 
susenėjimą ir surumbėj imą pik
niką sėkmingai pravesti atrodė 
rizikingas darbas, o tas darbas 
nemažas. Vienok, nors kūnu ir 
susenėjome, bet dvasia tebe
santi stipri ir gyva.

Pasidėkojame mūsų 
kuopos pirmininkui Jonui Stru- 
žui, sekretorei Bubelienei ir pa
galbininkams Justinui Bube- 
liui ir Jonui Makūnui, kūrie 
keptą paršą pargabeno ir nu-| 
vežė į L. Klubo parką, šeimi
ninkės Petronėlė Savickienė, 
Marija Stružienė su peiliais jau j 
laukė ir jos tikrai moka skap- 
tuoti!

. Sveteliai valgė ir gėrėjosi, 
kad paršiena minkšta, trupi ir 
be kaulų, o prieskoniai — ko- 1 
pūstai su keptomis bulvėmis ir. 
kitokį visiems patiko.

čia noriu priminti mūsų ga
bų piešėją Stasį Tikuišį, kuris j 
piknikui nupaišė plakatus ir' 
pats juos iškabino Lietuvių 
Klube ,kas padėjo į pikniką 
sutraukti daug svetimtaučių 
svečių. Pritrūko alaus, tai J. 
Bubelis važiavo jo parvežti, o ■ 
kepto paršo beliko skūra ir gal-; 
va, ir tas Jurgis nupirko'.-

Noriu dar padėkoti tiems,1 
kurie dirbo už baro .nors patys 
kuopai nepriklausydami. Dė
kui visiems pikniko dalyviams.

Mūsų garbingojo Susivieniji
mo Lieturtų Amerikoje 77 kuo
pa padarė gražaus pelno.

— žvalgas

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 3-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tele!.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

s

J

O. Algminienė

SUMAŽINTOS

Laidotuvių direktoriaii

DOVYDAS P. GAIDASPriima tik susitarus. re

Vie-

Susirinkimy ii parengimų

BUTKUS - VASAITIS

!GRADINSKAę

HOME INSURANCE

SKAITYK "NAUJIENAS" 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

' DAR-VIENA .
EKSKURSIJA

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W.34 Place 

Tai.: F Ron t i ar 8-1882

— Virimas, skalbimas ir in
dų plovimas daug smagumo 
atima iš vedybinio gyvenimo, 
tačiau kai kurie vyrai visa tai 
sugeba padaryti šypsodamiesi;

I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

T»L: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

1970 M. MODELIAMS

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

Y

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

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

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. š ERĖ N AS- 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
. 2709 W..5ist STREET -

Tel.: GR 6-240Q
7aL pagal susitarimą: Pirm., ketv 

7—9, antrad., 'penkt 10—4, ir 
šeštad. 10—2 vaL

Treč. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telefu GArden 3-7278*

Tol. ofiso: PR? 8-7773; rėz.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN -EIS1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

MAŽEIKA sEVANS

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RĖ 7-9700 
Rezidencijose PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS LR" CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC;’
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo. 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta..

DR? FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71št St.Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
' INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

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

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

Naujas rez. telef.: 448-5545 

DrTp? STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
' valandos skambinti telefonu HE 4-212i 

Jei neatsiliepia, tai telef. GI B6198

SOPHIE BARČUS
. RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

-Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai rytoz— šeštadienį ir sek- 

. madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

šių metų rugpiūčio 31 d.
Kelionė tęsis 21 dieną.

tų~ skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname- leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238'-9787-8

Prašymas sukelti pasaulio 
opinijq prieš Sovietų 

Sąjungą
Kenosha News rugpiūčio 17 

d. nr. įdėtas veiklaus tenykščio 
lietuvio veikėjo Jono Mališaus
ko straipsnis “Use world opi
nion against Russ, plea”.

Straipsnyje p. Milišauskas 
priminęs, kad jau daugiau nei 
penkias dešimtis metų Sovietų 
Sąjunga sąmoningai prakti
kuoja savo išvystytą strategiją 
.— rėkti, šaukti už taiką ir koe
gzistenciją-- tuo pačiu metu 
siekdama savo grobuoniškų 
tikslų — izoliuoti Jungtines 
Valstybes. iš; pasaulio, kurs ga-

munistų vergiją.
Pabrėždamas, kad rusai gera 

valia, nieko negrąžins, ką yra 
komunizmui laimėję, kaip atro
do, nėra vilties tikėtis laisvos 
Lenkijos, Vokietijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos nei Balkanų 
satelitų, autorius klausia: kaip 
galės būti atriekta išlaisvinimo 
politika kitaip negu karu, ir 
pats primena daug kieno pa
mirštą viltį ir ryžtą sukeliančią 
tiesą,, būtent:

“Yra. būdas, efektingiausias 
būdas, tas būdas, kuriuo buvo 
be karo atgautas kolonializmas 
Afrikoje, kuriuo buvo sugriau
ta kadaise buVusi galinga Bri
tų. imperija. . Tai yra “publika
cijos prožektorius ir viešosios 
opinijos klubas”, paprastesniais 
žodžiais išreiškiant viešojo žo
džio dėmesys ir viešosios nuo
monės galybė. “Airija ir Indija 
buvo išlaisvintos ne bombomis 
ir batalionais, bet pasaulio opi
nija, ypatingai Amerikos ope- 
nija”, rašo Milišauskas. “Bru
talus Sovietų Rusijos- imperia
lizmas negali amžinai spirtis

Nereikia rūpintis
Kaip išgyventi daugiau negu 

šimtą metų patarimą davė Joe 
Bastain, gyv. 920 "W, Wilson 
Ave., kuriam praeitą, ketvirta
dienį sukako lygiai 106 metai 
amžiaus. Nereikia rūpintis, Jis 
sako. Mažiau rūpinsies, ilgiau 
gyvensi; Pasaulis pilnas gra
žių moterų, kaušų alaus ir 
muzikos pasišokti. Ko čia rū
pintis?”, sako šimtašešiametis.

♦Lenkas Leon Zalewski ant- į 
radienį paleido kelis šūvius į’ 
vokiečių konsulatą New Yorke. Į 
Jis tvirtina,, kad naciai karo 
metu nužudė 250 Zalewskio gi
minės narių. Zalewskis nugink
luotas ir suimtas.

Call: Frank Zapolis 
W. 95th St. 

GA 4-8654

RUSTIC FENCING.
Direct from Cedar Mill Farm. 

Stockkade, rail, picket & cedar weave 
fences. -

Farm phone KE 2-6752 
Chicago HI 5-0327

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

' tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL, VI 7-9327

— Žagariečių Klubo piknikas įvyks 
rugpiūčio 23 d., buvusiam Liepos dar
že, 82nd ir Kean Avenue, šokiams 
gros Tony Valiūno orkestras. Kvie
čiam visus narius ir svečius atsilanky
ti ir linksmai laiką praleisti su žaga- 
riečiais. Pradžia 12 vai.

Povilas Masilionis, pirm.

ANNA KLUMBAS
Gyv. 1750 So. Union Ave., Chicago, III.

Mirė' 1970 m. rugpiūčio 20 6:00 vaL ryto, sulaukusi 78 metų
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Priekulių vis., Veviržėnų paštas, Vilkių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Anna Gricius, žentas Viktor; sūnus August, 

marti Virginia; 6 anūkai: Joyce Klumbas, Dianne Preuss, Victor Ha- 
sil, Patricia Fetter, Mary Lynn Roth ir Jeanne Koening, 4 proanūkai 
ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas 1 vai. po pietų Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted SL, Chicago, UI.

Pirmadienį,- rugpiūčio 24 dieną 8:30 vaL ryto bus lydima iš ko
plyčios į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietūvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Onos Klumbas giminės, draugai ir pažstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
- DALYSE

it

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
ISKELBKITĖS NAUJIENOSE
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Flanagan išteisintas
Chicagos kriminal. teismo j u 

ry iš 8 vyrų ir 4 moterų praeitą 
ketvirtadienio vakarą paskel
bė nutarimą, kad Brian Fla
nagan, 24, iš New Yorko, kurs 

. buvo kaltinamas smūgiu per 
sprandą praeito spalio mėn. 
riaušių metu* sužalojęs teisių 
patarėją Richard Elrodą, yra 
nekaltas. Flanagan taip pat 
pripažintas' nekaltu dėl' spar
dymo \lieno Elmwood polici 
ninko ir dėl pasipriešinimo 
areštui.'

Išklausęs teismo sprendimo 
Flanagan buvo beiškeliąs kum 
štį, bet jo ' advokatas Wolfson 
sulaikė. Apleidęs teismo salę 
koridoriuje, kur ji kaip didelę 
Įžymenybę pasitiko reporteriai 
ir-T. V. filmuotojai, Flanagan 
vėl iškėlė kumštį ir pasakė nu
metąs rūbus, kuriuos dėvėjo 
teismo metu, baigiąs vaidinti

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE
; 2934 West 63rd St
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

1 ■ i.į
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
** namų, automobi-fįf gyvybės, syei-
BWvMMaMWl katos ir biznio.

j i mo sąlygos.

6455 So. Kedzio Ave. PR 8-2233

A. & L. INSURANCE & REALTY- 
A. L A U R A I T I S 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

“žmogų” ir grįžtąs atgal į gat
vę, kur galėsiąs gyventi kaip 
nori,ir kovoti. Teisino metu jis 
buvo apsikirpęs ir dėvėjo pa
dorius drabužius net su kakla
ryšiu.

Reporterių paklaustas, ar 
jis priklauso SDS organizaci
jos radikalei frakcijai “Whea- 
thermen”, Flanagan atsakė: 
“Weathermenai yra pogrindy 
je. Mes turime savo idėjas kaip 
vesti karą — imperializmo su
naikinimą JAV-bėse. Mes ko
vojame greta Met Kongo”.

Buvo pagrobę moterį
Miss Theresa Kucinski,'22 

metų, ketvirtadienio vakarą su 
savo palydovu Jack Milleriu, 
21, grįždami iš Chicagos sena
miesčio į automobilį, buvo tri 
jų banditų užpulti North Park 
Avenue 1700 bloke. Atėmę iš 
Millerio jo turimus $5 ir laik
rodėlį banditai pasigrobė Miss 
Kucinski, įstūmė į savo auto
mobilį ir leidosi greitai važiuo
ti. os laimei, du .East Chi- 

Jcago Avenue nuovados patru
liai pastebėję pradėjo vytis. 
Banditams besukant iš North 
Avenue Į Halsted St. jai pavy
ko iššokti iš automobilio. Ban
ditams pavyko pabėgti.

Pagrobė Chicagos lėktuvą
Delta Air Lines lėktuvas su 

82 keleiviais ketvirtadienį po
piet 2:30 vai. pakilo iš Chica
gos O’Hare orlaukio skristi į 
Miami. Nutūpęs Cincinnati ir 
Chattanoga, pasiekęs Atlantą 
buvo priverstas pasukti i Ku
bą, kur palaikytas 4 valandas 
grįžo į Miami. Lėktuvą į Kubą 
skristi privertęs vienas vyras, 
turėjęs su savim bombą.

Vėl kels pieno kainą
Chicagos srities pienininkų 

sąjungai susitarus su Pieno išve- 
žiotojų unija, pieno kaina gali 
pakilti net iki 9 centų kvortai, 
pranešė pienininkų advokatas 
William Hanley. “Jei mes bū
tume patenkinę visus unijos 
reikalavimus, pieno kaina būtų 
pakilusi 20 centų galionui”, 
pridūrė jis.. Pasirašytuoju 
kontraktu, pienvežiams algos 
pakeliamos po $23 savaitei.

Pienvežių unijos lokalo 753

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 6062f------ To!. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Ta!. 254-3320

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

Vedėjas ^.ŽUKAUSKAS

HIGH RATES

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

k........................ .. ....... ....................................................................... —'

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

nauttėN o s,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608
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pirmininkas Anthony Christia 
no teigia, kad algų pakėlimas 
neturėjo pakelti pieno kainas.

Chicagos geležinkeliečiai 
prašo policijos apsaugos
Erie Lackawana geležinke

lio tarnautojai atsisakė išvežti 
traukinius iš vardo prie 506 W. 
51st Stcreet, jei nebus duota 
policijos apsauga. Geležinke
liečiai nusiskundžia, kad visu 
ruožu per Chicagos miesto pie
tinę dalį jie yra apmėtomi ak
menimis, plytomis ir bonko- 
mis, o kai kada ir apšaudomi.

Geležinkelio varde yra palik 
ti keturi traukiniai, sudalyti di 
džiiimoje iš vagonų šaldytuvų, 
pakrautu gendančiomis prekė
mis.

HELP WANTED ~ MALI 
Darblntokv *•*!*

BATŲ GAMINTOJAI
<IR MEDŽIAGOS PARUOšĖJAĮ

• SUTVIRTINTOJAI RANKOMIS ;
• SUTVIRTINTOJAI MAŠINOMIS
• CLICKER KIRPĖJAI.
Mažas patyrimas pageidaujamas.

PILNAS AR TIK DALINIS 
DARBO LAIKAS.

Kalbėti ir suprasti angliškai.

PARTY SHOES
732 No. MORGAN

MO-6-80M

MACHINE OPERATOR 
TRAINEES

Will train men for positions as oper
ators in fabric roll processing. No 
experience necessary. Must be rel

iable and steady. t
Top pay. k ,

t Excellent benefits.'
APPLY

JOANNA WESTERN MILLS
2141 So. Jefferson

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinfokiv Reikia

- & TYPISTS
Secretarial ‘ and administrative duties 
for various department managers. 

Typing, correspondence, phone. 
Top salary.

! Excellent benefits,

JOANNA W.STERN MILLS
2141 So. Jefferson

EAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE
Ner..«il, žemė — Pardavhnvl

REAL ESTATE FOR SALE 
Namel, Žemė — Pardavimui

FOR GENERAL OFFICE 
Typing essential, 

•- some bookkeeping.
Call Mr. MCDONALD 

OR 7-0950

-RECEPTIONIST - TYPIST

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMA1S '

DEL VISŲ 1NFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T1M

— Illinois Valst. Sekr, Paul 
Pawell praneša, kad norintie
ji gauti tuos pačius automobi
liams Jeidimij numerius 1971 
m. yra prašomi užpildyti pa
reiškimus ir juos išsiųsti 30 
dienų prieš bendrą pristatymo 
terminą, kuris yra spalio mėn. 
Tie pareiškimai dabar yra iš
siuntinėjami visiems automo
bilių savininkams.

, — Irena ir Edvardas Smie- 
liauskai laukia iš Prancūzijos 
grįžtančio sūnaus Valdo, kuris 
rudenį gilins studijas Illinois 
universitete siekdamas Magis
tro laipsnio matematikos moks
luose ir kartu dirbdamas toje 
pačioje mokslo įstaigoje.

— Davis Narsutis yra mini
mas vietinėje spaudoje kaipo 
g,eras beisbolo žaidėjas ir Ga
ge Parko laiminčios jaunių ko
mandos — Yankee dalvvis V

— Sibilė Sluckus, Naujienų 
skaitytojo Martyno Blyžės anū
kė, baigusi Kelly aukšt., mo
kyklą, rengiasi vykti į Vokie
tiją aplankyti savo tėvus, ku
rių nėra mačiusi 6 metus. Ji 
dalyvavo Čikagos šaulių tauti
nių šokių grupėje.

— ' Juozas Liutkenis, gyv. 
Brighton Parke, atostogas pra
leido Union Pier, Mich. Krikš
čiūnų viloje. Jis prenumeruo
ja daugelį lietuviškų laikraš
čių, norėdamas paremti spau
dą.

—Onos Algminienės istorinė 
apysaka “Raudonasis Ama
ras”, vaizduojanti komunistų 
siautėjimą Žemaitijoje, yra 
tikrovės duomenimis paremta 
knyga, kuri parodo tikrąjį ko
munizmo veidą. Alvudo leidi
nys, gaunamas Naujienose.

— Alvudas kas sekmadienį 
organizuoja išvykas į sodus ir 
uogynus. Išvykos yra aptaria
mos Alvudo vakaronėse, ku
rios įvyksta kiekvieną šešta
dienio vakarą Marquette par
ke.

— Prof. Dr. Petras Jonikas 
ateinanti ketvirtadienį, 8. 27, 
dalyvaus Margučio radijo pro-

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darblniakv Ir Darbfainkty »

REIKALINGAS .
LIETUVIŠKAI KALBANTIS 
NAKTINIŲ DŽENITORIŲ 

PRIŽIŪRĖTOJAS .
Vyras ar moteris. Atlyginimas moka-, 
mas pagal patyrimą. Telefonuokite 

Mr. HORN, .
WE 9-4721 ;

(Kambarys 800)

FARMS FOR SALI 
ūkiai Pardavimui ;

80 AKRŲ FARMA
Geri trobesiai. Puiki žemė galvijams 

auginti.
CLIFORD JOHNSON, 

Rt. 1, CANTON, WIS. 54823

120 AKRŲ E-
prie 40-jo kelio. ’ Aptverta. . Naujas 
3 miegamųjų namas su židinio. Nau
jas 23x28 plieno garažas.. Nauja 
24 x 56 daržinė. Privatus ežeras. Ge
ras dirvožemis, 35 akrai 
kusi — krūmuotoš'pievos. 

Įmokėti $6,000.
i Tel. 568-4434.
JACK

Box 20,

$20,000.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai :

, A-i-^-Z /
General contractor since 1955. New 
buildings & remodeling complete buil
ding service. ■ ' PYee .estimates. Lie. 
& Ins. Banking terms available. 24 hr. 
emergency BOARD-UP and electrical 
service. “One call brings them all”.

. ’ 436^70 X .

REAL ESTATE — OUT QF TOWN
Nuowrybis.itftUr <. ,

SAVININKAS PARDUODA modernų 
6 butų su baldais namą. Liga verčia 
parduoti. Teiraukitės:. .Mr;. &. Mrs. 
Stanley Shaltis. Grand VieW Apart-

■ ments. 732 PARK AVE.. 
hot springs; ark. 71901 ■': ■

TeL 623-5737. - ‘ ' r;

gramoje. Jis atsakinės Į radi
jo pranešėjo p. Petro Petručio 
klausimus apie lietuvių kalbos 
programos vykdymą Čikagos 
universitete, prasidedantį šį 
rudenį. Galės būti klausimų, 
kokios yra vėliausios žinios 
apie tą dalyką. Matyti, kad 
prof. Joniko pasikalbėjimas 
spaudoje ima kelti platesnį su
sidomėjimą. Yra lietuvių, ku
rie savo kalbą tikrai vertina ir 
brangina, darydami atsvarą 
tiems, kurie nuo jos nutolsta.

Congenial Loop office 
established business service 

organization.
Tel. 663-0055

GENERAL OFFICE
Young-woman with lite typing. -37!^ 
hr. , wk. Paid insurance. Nr. North.

Apply 10 A.M. — 3 P.M.
REGISCOPE ’

320 W. OHIO: or call
787-5200

SALES SECRETARY

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET 925-6015

50—60 WPM. Mature woman work 3 miegami, 
for 2 yuong executives. Growing ‘ “ 

Manufacturing. Concern.
ACME FRAME PRODUCTS 

501 W. HURON 
SU 7-1875..

Ask for Mr.- FURER.
’ - • ‘ 1 - \ . ....

ARE YOU MATURE? 
. AND LOOKING FOR 

DIVERSIFICATION
Local suburban Company. Typing 

preferred. Aj MUST. Salary 
$100 to $115.

ALUMNI CAREER CIMTER 
Call 456-1200 

7644 W; NORTH AVE.
- - ELMWOOD PARK

M 91

LIVE .IN. HOUSEKEEPER 
General housework

S I U N TINI A I
Į LIETUVĄ'

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787 
.1

Didelis pasirinkimas {vaIriv pre- 
kiy. Automobiliai, ialdytuvalr 

maistas, pinigai.

. ..... - <

£ TVERAI 
LAIKRODŽIAI IR SRANGENYBftS 

Pardavimai ir Taiaymaa 
2644 WEST 69tt» STREET 

T»l.: REpvblk 7-1941
IRIIVIEWIIREIEIEIEII

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

— Sį sekmadienio vakarą 
8:30 vaL vak. per TV stotį 
WCIU, Channel 26, Lietuviai 
Televizijoje programoj. L. Val
tis rodys filmą, kurį jis pada
rė lankydamas Pasaulinę Pa
rodą Tokio mieste, Japonijoje.

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

♦ Suvalkiečiu Draugija rug
pjūčio 23 d., 12 valandą rengia 
pikniką Onos Bružgulienės dar
že, 8274 Kean Ave., Willow 
Springs. Veiks bufetas ir virtu
vė. Bus skanių ponėkų. Šo
kiams gros Jurgfę Joniko or
kestras. Laukiame visus pas 
mus pasisvečiuoti. (Pr).

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

gamus tvirtas mūras. Gražus 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

PINIGU ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, Įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

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

PAŽIBA. 5 butu mūras Žaliam 
Marquette Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui- 

jkaus namo.
I 4 BUTU MŪRAS. Nauia gazo šili- 

_ ___ Ima. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
APYNAUJIS 3 BUTU MŪRAS, ši- gera vieta. Po derybų —

sklypas Gage Parke' $45.000 ’ j 9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto
4 BUTAI, 5-tas rūsyje, mūrinis.; rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 

Aliuminijaus langai, 3 automobilių garažas, graži vieta. Apie 

ko vietoje. $47.500.
- 6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA-

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ MORAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra

j MORO 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 
Aukst. mokyklos.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX 

INSURANCE

wsuwiu uvtu&nvxn. --- Čhild CUTC. 5 -------------- T.------------------,---- - ----1".— AAA
children, 4 school age Other help.i‘lama S^za, aliuminijaus langai, platus .947'UE’1- , 

... -- ----------------------- . -.sįiypas Gage Parke. $45.000. j „
4 BUTAI, 5-tas rūsyje, mūrinis.; rezidencija.

mūro garažas. Gražioj Marquette Par^. $40,000. 
ko vietoje. $47,500. i -yr u* ta t ■ m > t

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA- ValaiS KCal Estate 
LOW, šiluma gazu. Aliuminijaus lan- ’ „ .. .
gai, 2 automobilių mūro garažas Mar- 7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200 
quette Parke. $21.000. Į---------------------------------------------------

GRAŽUS 4 BUTŲ MŪRAS,' kabi- CICERO SAVININKAS parduoda 6 di- 
netinės .virtuvės, nauja šiluma J»azu. dėlių kambarių, 13* metų mūro rezi- 
Aliuminijaus langai, 2 aukštų mūrinis dencija apšildoma karštu vandeniu. 
SS?88- Pajamos. Marquette 1% vonios, uždaras kiemo borčiūs, 
-PMye. S54.500L . - - karoetai. atūminijaus antriniai langai.

Arti.mokyklos, krautuvių, susisiekimo
kaina.

Own room, bath & T. V. Must speak' 
some English. . Good salary & home 

for right person.
LAKE FOREST. 4

234-6028 --: -’

Steady 5 days per week.
Apply ip-pęrson. ,.

71E. MADISON
ųuette Parko ribose. Labai prieinama 'T į, Antano bažnySos.
kaina. ; ; Į 1525 So. 50 AVĖ. TEL. 8634575

Excellent ; working * condition. 
: A' Pmdhdlidays.

vlf Apply. personneL dept.
PATH -FINDER CO.

: -5445 Nd; ELSTON

C 3009 WEST 63rd STRFF.T ! BEVERLY HILLS GROŽYBĖ
7 Tol . A71_nR91 (Didžiulė ir nuostabi 8 kambariu mūrbieLJ : rezidencija. Renrezentacinė Beverlv

■ —______— į Hills vieta. 2 natūralūs kūrenami mal-
L_L_į_ _ __. _ _ „ . . , _ komis židiniai. 2 mašinų mūrinis ‘giS-
.WHEELING, ILL. 8 room brick Cape .ražas su elektra atidaromomis duri- 
•Cod. 11 years old. 2 tiled baths tiled nūs. Puikiausia dideliu kambariu re- 
■kitehen, % acre lot. 2 car-garage...........................................'
Washer & dryer. Low taxes. $26,900.

For large established General Cont
ractor. Some varied duties. Excel-

- lent salary- and. fringes.
Call Mr. BURGER

. for. appointment

HOUSEKEEPER 
Live in lovely home.

Private room, bath & T.V. Small 
family. Good pay. References. 

Call collect evenings
• ; 835-1657

PLEASANT MATURE LADY 
to help convalescent sister while I 
am at work & keep 3 room apt. dean, 
5 days about 31 houfs per week at 
$130 per hour plus fares. Vicinity 

Damen. Irving. Lincoln. 
Office 728-7279 
work 327-8258.

LIVE IN HOUSEKEEPER 
FOR FAMILY OF 4. 

Own room, bath & T. V. Other help. 
Good salary St home for right person. 
References. Must speak some English.

Near North. 
787-2727 

Monday all Day.

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
One or more days a week. General 
housework, steady. 2 school age chil
dren. Good salary for right person. 
Must speak some English. Good 

transportation. 
SKOKIE

OR 3-6481 after 4 P. M. St Weekends.

TELLER
Must be good typist and familiar with 
adding machine. No experience ne

cessary. We will train.
HOWARD SAVINGS & LOAN 

617 HOWARD STREET 
EVANSTON. ILLINOIS 

Tel. 864-9267 '

NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

" 537-1497

’ BY OWNER
4 FLAT

5358 So. LAFLIN.

Tel. HE 4-7891

zidenciia. įkainuota daug mažiau, bė
gu kainuoją-nastatvmas. Dėl gerovės 
ir savo laimės, skambinkite stebukla

dariui.
- Skambinkite MTCHAELS dabar. ■ 

i Kalbame lietuviškai.

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname naskola. visokeriopa ap
drauda. veikia notarlatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
«. 2858 WEST 59th SiTkEET 

PR ospect 8-5454

BRIDGEPORT
Parduodam gabiam žmogui mūrini.— 
6 po 4 kambarius. 3 kambariai rūšyje | 
ir 5 automobilių garažas. Senatvė į 
verčia parduoti. Tuščias butas, savi
ninkas tuoj gali užimti. Teisingas pa
siūlymas nebus ataestas^Savinnikas. | DĖL LIGOS PARDUODAMAS

ooy tw. oo oi. ,6 kambariu mūrinis by-level, netoli
R3-čios ir Kedzie. 35 pėdu sklvnas, 
2 automobiliu mūrinis garažas. Daug 
visokių priedu Tėlofonuoti savininkui 

RE 7-1220. -
PARDUOS nauja 8 butu namą Mar- 
auette Parke. $14.200 pajamų. Lais
vas butas. HE 4-2323. ,

11 BUTŲ 4 METŲ
Vienas iš puikiausiu tarpe dabartinių 
gerų pastatų. Stebėtinai geros paja
mos. Jokių problemų apžiūroje. Apy
linkė, kurioje lengva išnuomoti, arti 
55-tos ir Kedzie. Nevietinis savinin
kas yra verčiamas parduoti už kainą, 
žemesne negu bargenas. Pirkite tą 
stebuklingą investavimą. Skambinki-;

te stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namo Statyba Ir Remontas

OPEN SUNDAY, 1—4:30
3111 No. MAJOR

6-ROOM. 3-BEDROOM BRICK.
Extras. Schools, church, shopping.

Belmont — Central area. $31,900.
'BY OWN Ek

BE 7-6491

MARQUETTE PARKE arti mokvklos
5 kambarių .mūro namas. Kabinetų 
virtuvė. Karpetai. židinys. Garažas.

Tel. PR 8-6916.

3 MIEGAMŲJŲ MŪRAS su beisman- 
tu. Centralinis oro vėsinimas. Arti 
mokyklų ir Stevenson greitkelio. 
48-tos ir Leamington apylinkė. Skam

binti savininkui tel. LU 2-2324.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau genus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus 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 Ave., 
CHICAGO, ILL. 80609 

TeL: VI 7-3447

A ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinaa Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-0047

Jkalnarimaa veltui, kreipkite* bet kada


