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Nepilnamečiai vandalai padaro nuostolių už 
šimtus tūkstančių rublių 

N >

Valstybės turto grobstymas okup. Lietuvoje tiek paplitęs, kad
ir Lietuvos kom. partijos centro komitetas neseniai susirūpino 
stiprinti kovą su grobstymu. Siekiama gyventojus įtikinti, kad 
jie klysta, manydami, jog “valstybinės visuomeninės nuosavybės” 
grobstymas esąs lengvesnis nusikaltimas, nei asmeninės nuosa
vybės savinimasis.

“Komj. Tiesoje” (liepos 22) 
pateikiami įvairūs pavyzdžiai, 
liudiją, kad turto grobstymu pa
sižymi ir jaunuoliai, komjauni
mo nariai ar-kiti, būdami ap
svaigę alkoholiu.

Neseniai Vilniuje, Aklųjų 
draugijos kombinate, sandėlinin
kai M. Šeduikis ir V. Kirilovas 
pagrobę turto už 27,000 rublių.

Kiti tą turtą naikina. Vilniu
je prieš porą metų įvyko kelios 
grupinės nepilnamečių bylos dėl 
telefonų — automatų gadinimo. 
Žalos buvo padaryta už šimtus 
tūkstančių rublių, šių metų pra
džioje komjaunimo narys S., 
būdamas • neblaivus, akmeniu 
daužė Vilniaus radijo matavimo 
prietaisų gamyklos stiklines du
ris ir langus. Nuostoliai — tūk
stantis rublių. Kiti pavyzdžiai: 
Vilniaus politechnikos^ 4 kurso 
studentas V. Vaitkevįeius iš Vil
niaus radijo gamyklos buvo pa
vogęs du transformatorius.

Tas pats jaunimo organas'ki
tą progą (liepos 23, nurodė dar 
į.kitus komjaunuolių nusikalti
mus, Apie juos buvp. patirta 
viepo Vilniaus rajono milicijos, 
skyriaus viršininko - pavaduoto- 
jo, Ignatijaus Sųnnino kabinę-

MILANAS, Italija. — žurna
las Gente pranešė, kad graikų 
multimilijonierius Aristotle Ona- 
ssis, buvusios Jacquelinos Ke- 
nnedienės vyras, rugpjūčio 15 
dieną išskrido į ‘Graikijos salą 
Fragonissi pas ten atostogau
jančią garsiąją solistę Mariją 
Callas, su ja “papiknikauti, pa
simaudyti ir pasibučiuoti”. 
“Straipsnis, pavadintas “Callas || 
laimėjo”, pailiustruotas nuotrau
ka, vaizduojančia kaip Onassis 
su savo buvusia kompanijone 
sveikinasi -pasibučiuodamas.

Mrs. Jacqueline Onassis, kai 
žinios apie jos vyro nuotykius 
pasiekė ją Amerikoje, skubiai 
grįžo į Atėnus, rašo tas žurna
las. Buvusioji prezidentienė 
Kennedienė į trečią dieną po jos 
vyro Aristotelio susitikimo su 
Maria Callas, tikrai iš New 
Yorko išskrido į Graikiją.

Soviety kariai išėjo ant karo laivo "Maskva" denio. Laivas buvo Viduržemio jūroje ir įplaukė į Sevastopolio uostą.

Trisdešimt gaujos nariy nužudė iš kariuomenės
- grįžusį mariną

CHICAGO. — Antradienio naktį gaujų pasisavintoje baž
nyčioje, Chicagos pietinėje dalyje, su visomis ceremonijomis buvo 
įvykdytas mirties bausmės sprendimas buvusiam JAV kariuo
menės marinui, kurio egzekucijos žiūrėjo apie 30 gaujos narių. 

^^(Ta Sauja įtariama esanti Black P. Stone Nation, anksčiau besi- 
| vadinusi Blackstone Rangers.
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Surininas pateikė kelis jau
nuolių nusikaltimų pavyzdžius, 
šeši jų įvykdyti komjaunimo są
jungos narių, štai trys atvejai: 
Kazys Steibys, gimęs 1949 m., 
elektrikas, įsibrovė į svetimą 
butą ir pavogė 80 rublių. Vla
das Černiauskas, gimęs 1948 me
tais,- vairuotojas, bandė pavogti 
produktus, pagaliau, Jonas Jan
kauskas, gimęs 1947 metais, 
traktorininkas, pavogė pęnkias 
radiatorių sekcijas. “Ir taip to
liau” — kalbėjo milicijos sky
riaus viršininko pavaduotojas 
Ignatijus Surininas... (E)

Į

i

Puodas katilą vanoja
TIRANA, Albanija. — Išda

vikiška priešsocialistiška Go- 
mulkos revizionistinės klikos 
veikla prisidėjo prie tolimesnės 
kapitalistinių' elementų konso
lidacijos įvairiose lenkų ūkio sri
tyse — skelbia Albanijos radi
ją lenkų kalba iš Tiranos. Kodėl 
taip?

Dėl to, kad jau daugiau kaip 
200,000 darbininkų Lenkijoje 
dirbą privačiose įmonėse ir virš 
300,000 privačioje prekyboje, 
kur “yra eksploatuojami taip pat, 
kaip kapitalistų kraštuose”. 
Dar blogiau, pasak Radio Tira
na, yra tai, kad “masės valstie
čių vėl turi iki 100 hektarų 
ūkius,- kuriuose “panaudoja 
darbo jėgą, nusipirktą juodo
joje rinkoje”.

Vilioja amerikonus
^Australija
įsteigti savo biurą amerikiečiam, 
kurie nori emigruoti į tą kraš
tą. Emigracijos įstaigos Syd- 
nėjuje skelbia, kad imigrantų 
skaičius iš Amerikos į Austrą-, 
liją pastebėtinai didėja. Ypač 
daug amerikiečių emigruoją iš 
Vidurinių Vakarų srities. Biu
ras mano, kad šiemet dar virš 
3,600 amerikiečių išemigruos.

Daugumas amerikiečių emi
gruoja ne geresnio darbo ar 
gražesnių namų ieškoti, bet svar
biausia norėdami atsipalaiduo
ti nuo įtampos, rasinių proble
mų, nesveiko suteršto oro, per
daug žmonių ir‘automobilių.

Tačiau Australijos valdžios 
įstaigos dar priduria, kad vėliau 
kas ketvirtas amerikietis grįž
ta į JAV.

Emigrantams Australijos vai* 
džia apmoka kelionę.

Naujoji biblija
WASHINGTONAS. — Angliš

kai kalbantieji katalikai greitu 
laiku gaus naują bibliją, kuri 
pakeis arhaišką prieš 220 metų 
iš Vulgate verstą senąją Douay 
bibliją. Naujoji Amerikos Bi
blija (New American Bible) 
esanti išversta betarpiškai iš ori
ginalių biblijinių kalbų — he
brajų, graikų ir aramajų. Be to, 
pasinaudota, moderniais archeo
loginiais atradimais, kaip antai 
negyvosios jūros manuskriptais 
(scrolls).

Naująją Amerikos Bibliją per 
25 metus ruošę 50 mokslininkų, 
jų tarpe keturi protestantai.
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Vieni kitus kaltina
KAIRAS, Egiptas, (dpa). — 

Barniai tarp Irako ir Egipto pa
siekė naujos jtampos laipsni, kai 
viena pusė pradėjo antrąją kal
tinti “provokacijomis”.

Oficiali Irako žinių agentūra 
kaltina Egipto valdžią, kad ji 
suareštavusi frako prekybos 
centro direktorių Kaire ir iš-

gabenusi į nežinomą vietą. Be 
to, egiptiečiai Kaire “pagrobę” 
du frako karo atašes ir vieną 
frako diplomatą, o frako atsto
vybės rūmus Kaire laikanti 
slaptosios policijos agentų “ap
guloje”.

Panašius kaltinimus prieš Ira
ką kelia ir valdžios Kairo laik
raštis “Al Aram”.

i.

Namų pirkėjų lyga kaltina arkidrocezijq 
turint biznio interesus su bendrovėmis

■ i' »

CHICAGO.—Namų Pirkėjųjpagal Kontraktus Lyga (SSCBL) 
pietinėj miesto daly iškėlė teisme bylą prieš kardinolą Cody, rei
kalaujant 10 milijonų dolerių nuostolių atlyginimo^

cezija Chicagoje turi interesus 
Chicagos pietinės dalies žemės 
nuosavybėse, kurias dabar išvys
to Universal Builders, Inc., ir 
kad John Cardinal Cody savo 
pozicijoje kaip Chicagos arkivys
kupas yra savininkas kai kurių 
tos lygos nariams priklausančių 
namų ir yra prisidėjęs prie gy
ventojų iškraustymo.

Minėtos lygos pirmininkas 
Sidney Clark skunde teismui 
teigia, kad kai kurie pagal kon
traktus namų pardavėjai veikė 
kaip kardinolo Cody agentai. 
Gark tvirtina, kad skundas teis
mui yra paruoštas padedant le
galiam tyrinėtojui Sherman 
Skolnick, kurs turįs mikrofil
muotus užrašus, įrodančius, kad 
arkidiocezija turi daug namų, 
kurie buvo parduoti pagal kon
traktus. Arkidiocezija tuos na
mus visiškai veltui gavusi prieš 
trisdešimt metų.

‘ Prie bylos yra pridėta par
davimo dokumento, (varranty 
deed) kopija, kuri parodo, kaip 
Gark tvirtina, kad arkidiocezi
ja už $10 perleido Chatham 
Town Homes Inc. namą prie 8059 
S. State st., kurs priklausė Mrs. 
Sammie Foster. Ji yra viena iš 
devynių kardinolo skundėjų.

Dokumentas (deed) rodąs, kad 
esama biznio santykių tarp ar- 
kidiocezijos ir Chatham Town 
Homes Ine.,' kuri yra Universal 
Builders Inc., padalinys, o Uni
versal Builders kompaniją savo 
ruožtu federaliniam distrikto 
teismui skundžia Pietų ir Va
karų (namų pagal kontraktus 
pirkėjų) lyga.

Arkidiocezijos kanceliarija pa
tvirtino, kad arkidiocezija tą 
nuosavybę 1959 metų vasario 16 
dieną pardavusi Chatham Inc., 
ir pridūrė, kad “Chicagos vys
kupas nuo to laiko su ta nuosa
vybe nebeturi jokių tiesioginių 
nei netiesioginių interesų”.

VCUMKMH ŽINIOS
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; ♦ Gunnar V.’ Jarring negali 

pradėti taikos pasitarimų, nes 
ambasadoriai turi laukti val
džios įsakymų. Ambasadoriai 
pirma turi susitarti dėl taikės 
pasitarimų eigos, o tiktai tada 
pasitarimus galės pradėti užsie
nio ministerial. Arabai reikalau
ja, kad Izraelio karo jėgos pa
sitrauktų iš visu užimtų terito
rijų,-tuo tarpu žydai be taikos 
sutarties to nedarys.

♦ Libano kaimiečiai reikalau
ja, kad būtų suvaldyti partiza
nai ir sustabdyti Izraelio Įsiver
žimai į Libano teritoriją. Liba
no valdžia imsis, priemonių par
tizanams nuginkluoti.

♦ Amerikos marinas John M.
Sweeney buvo perbėgęs į šiau
rės Vietnamą. Jis buvo išvež
tas į Kiniją, buvo Maskvoje, bet 
niekur nebuvo patenkintas. Va
kar jis atvažiavo į Švediją ir pa
prašė leisti jam Švedijoje apsi
gyventi. i

♦ Aukščiausias Amerikos teis
mas lapkričio 19 d. svarstys, ar 
galima leisti 18 metų sulauku
siems vyrams ir moterims daly
vauti prezidento rinkimuose. 
Kongresas priėmė ir preziden
tas pasirašė tokį įstatymą, bet 
teisininkai mano, kad jis nele
galus, priešingas konstitucijai.

♦. Chicagoje jaunas negras įsi
veržė į Dr. Paul B. Sigler butą 
ir smarkiai sumušė jo 36 metų 
amžiaus žmoną. Prof. Sigler 
prieš porą dienų išskrido į Eu
ropą, kad galėtų dalyvauti fizi
ku konferencijoje.

♦ Viceprezidentas Agnew pa
reiškė, kad dalia Amerikos ka
ro jėgų bus atšaukta iš pietų 
Korėjos. Vietos gyventojai tu
ri išmokti vartoti ginklus ir gin
tis nuo komunistų.

♦ Graikų milijonierius Niar- 
cos vis dėlto turės aiškintis teis
me dėl nelemtos jo žmonos 
mirties. Ji paėmė labai daug 
miegamųjų tablečių ir parašė 
priešmirtinį laišką, bet tarnai
tės liudijimas jam gali pakenkti.

Vatikano politika
VARŠUVA (DP). — Vatika

nas keičia savo nusistatymą “so
cialistinių kraštų” atžvilgiu, ra
šo Lenkijos komunistų dienraš
tis “žycie Warszawy”, kuris yra 
laikomas valdžios oficiozu.

Pavyzdžiui, šis dienraštis “at
sargiai” — kaip jis pats išsireiš- 
kia ■— cituoja popiežiaus para
mą Brandto politikai Rytų at
žvilgiu, kardinolo Willebrandto

Policija spėja, kad marinas 
Charles A. Reede, 24, gyvenęs 
6512 Drexel avenue, tą naktį bu
vo priverstas bažnyčios ‘asloje 
atsiklaupti veidu į podiumą ir 
buvo dviem pistaleto šūviais nu
šautas į galvą. Apie 30 gaujos 
narių liudininkų sėdėjo kėdėse 
ratu, stebėdami egzekuciją.

Nušauto Reede kūną žudikai 
nuvilko žemyn gaisrininkų laip
tais bažnyčios kiemo pusėje ir 
pametė nutempę skersai užgat- 
vį į tuščią aikštę prie 6543 S. 
Evans avenue. .
Matė būrį “liudininkų” bėgant

Kaimynai, kurie matė, paliu
dijo policijai, kad apie 30 jau
niklių tuojau po nušovimo sku
biai apleido bažnyčios pastatą ir 
išbėgiojo.

Egzekucija įvyko salikėje, 
kur susirinkdavo posėdžių Black 
P. Stone-Nation gaujos padali
nys, pasivadinęs Grove P. Sto
nes. Visą tą namą, 6542 So. 
Cottage Grove aVenue, kurioje 
buvo Little Flock baptistų baž
nyčia, gauja prieš du mėnesius

ir popiežiaus Pauliaus VI susiti- 
kimą su patriarchu Vasilijų.

Neoficialus Vatikano organas 
“Osservatore Romano”, rašo to
liau “žycie Warszawy”, kaskart 
drąsiau ir plačiau pateikia apie: 
“socialistiniu kraštu taikos ini
ciatyvą” ir net persispausdina 
straipsnius iš Maskvos “Prav- 
dos” ir Varšuvos “Trybuna Lu- 
du”. ' ,į

Osservatore Romano, be to, 
skelbia informacijas, tvirtinan
čias esą “religinis gyvenimas so
cialistiniuose kraštuose džiau
giasi visiška laisve”...

“žycie Warszawy” manymu, 
tai yra įrodymas, jog Vatikane 
reiškiasi nauja Rytų politika.

Bažnyčia, rašo “Žycie War
szawy”, priėjo išvadų, kad “jos 
pačios labui” reikia užmegzti 
dialogą ir susidaryti “modus vi- 
vendi” su socialistiniais kraš
tais...

Dirbtinės širdys
BONNA, Vokietija. — Dar 

prieš 1973 metus vienas vokie
čių širdžių specialistas, prof. Bu- 
cherl, ir jo penkiolika asisten
tų prižada tikrai pagaminti vi
siškai tinkamą dviejų kamerų, 
atomine energija varomą, dirb
tinę širdį, “širdies kurui pui
kiai užteks penkių markių (do-, 
lerio) didumo plutoni j aus 238 
kiekio, sako dr. Bucherl.

Dr. Bucherl pirmą bandymą 
su dirbtine širdimi išbandė Ber
lyno Westend ligoninėje, kur jo 
pacientas išgyveno 9 valandas. 
Darant bandymus su gyvuliais, 
vienas veršis su dirbtine širdi
mi išgyveno 5 valandas.

Dr. Bucherl didžiuojasi turįs 
tiek pagerintų širdžių modelių, 
kad prieš metus turėtieji mode
liai atrodą tikra seniena. “Visa, 
ko betrūksta, tai fondų širdies 
modeliams baigti ištobulinti”, 
sako jis.

Ulbrichto bėdos
Nesiseka komunizmo
“parodomajam langui”

BERLYNAS. — Maskvos
trapo valdomoji rytinė Vokie
tijos zona, komunistų išdidžiai 
vadinama “Demokratinė Vokie
čių Respublika”, pradėjo tokį 
gelžgalių ir kitokių atmatų rin
kimo vajų, koks buvo prakti
kuojamas ir kitose šalyse pra
eito pasaulinio karo metu.

Rytų Vokietijoje dabar už 10 
svarų surinktų popierių galima 
loterijos būdu laimėti tikietą 
ekskursijai į Maskvą, Budapeš
tą, Varšuvą ar kitą kurį sovie
tų kontroliuojamą miestą. Kiti 
už surenkamą laužą prizai siū
lo iki 100 vokiškų markių ($25). 
Geležies laužo rinkti įsijungė 
net pats kompartijos vykdoma
sis komitetas. Partijos politbiu- 
ro paraginti laužo rinkti išėjo 
visi, — nuo mokyklų mokinių 
iki dirbtuvių direktorių.

Rytinė Vokietija, kurį 1961 
m. rugp. 13 dieną pastačius Gė-. _ __ __
dos sieną buvo pradėjusi smar-į kito. Ėtež^čia
kW'4arptL paskutiniais metais . . ,- -
vėl pradeda smukti. Kaltinama' 
šalta žiema, kuri sumažinusi 
produkciją ir kaštavusi krašto 
ekonomijai 3 bilijonus markių. 
Gi kompartijos centro komite
tas kaltina chemijos, elektroni
kos, mašinų įrankių ir konstruk
cijos industriją neišpildymu kvo
tų. Tačiau Vakarų ekonomistai 
nurodo, kad kalčiausia čia yra 
pati komunistinė sistema, su
stingęs planavimas, perdidelė 
centralizacija, persenę įrengimai 
ir metodai, šlubuojantis tieki
mas ir 1.1.

Net šiuo metu nusiskundžia
ma, kad trūksta pašaro, daržo
vių, pieno, vaisių ir net bulvių, 
o taip pat batų, tekstilių, baldų 
ir ūkio reikmenų.

Baltija užteršta 
nuodingom dujom
HAMBURGAS. — Kaip vo

kiečių žinių agentūra praneša, 
Hamburge buvo sušauktas Vo
kietijos susisiekimo ministerijos 
jūrininkystės skyriaus darbuo- 
tojų gausus susirinkimas aptar
ti galimybes, kaip praktiškai pa
šalinti Baltijos jūrai gresiantį 
pavojų nuo joje puskandintų la
bai nuodingų garstyčių dujų. 
Svarstytas ką tik atliktas ner
vų dujų skandinimas JAV, jas 
pirma apliejus betono kevalu. 
Pasitarime, be to, dalyvavo Vokei 
tijos užsienių, vidaus, sveika
tos, mitybos, žvejybos, ir kraš
to apsaugos, ministerijų hydro- 
grafinio instituto ir kt. instituci
jų atstovai.

Norvegijos krašto apsaugos 
ministerija kreipėsi į britų ad
miralitetą, prašydama ištirti 
vokiečių pranešimą, kad britai 
šiaurės jūroje esą Norvegijos 
pietiniame pakraštyje 1945 me
tų gegužės mėnesį (karui besi
baigiant) nuskandinę garstyčių 
dujomis pakrautą vokiečių lai

svą.

namus gauja perėmė po to, kai 
jos ministeris (kunigas) leido 
gaujai kelis kartus toj bažnyčioj 
daryti savo susirinkimus.

Kaip įvykdyta egzekucija

Detektyvai, ieškodami aiškių 
įrodymų, ’apklausinėja nužudy
tojo Reedes Šeimos narius, kai
mynus ir gaujų‘narius. Mari
nas Reede, grįžęs iš kariuome
nės (jis buvo vedęs) su savo 
jauna žmona ir mažu kūdikiu 
gyveno pas motiną, gaujai ne
priklausė. Buvo bedarbis. Nu
žudymo priežastis kol kas nenu
statyta.

Pagal policijos aiškinimą eg
zekuciją buvo atlikta apie 30 
gaujos nariams kėdėse sėdint ir 
stebint. Reede buvęs paklupdy- 
tas aslos viduryje veidu į sieną. 
Spėjama, kad egzekucijos žiū
rėjo ir pats gaujos “vyriausia
sis”, nes ant platformos buvo 
pastatyta jo kėdė (sostas).

Salikėje pusračiu priešais 
platformą buvo sustatyta 30 kė
džių. Platformos užpakalyje pa
kabintas Black P. Stone Nation . 
gaujų sąjungos simbolis (kry
žiaus viršuje ratas su piramide 
aplinkui) ir užrašas “Almighty 

Blackstones”.
Egzekuciją atlikus ir lavoną 

laukan išvilkus, matyti, žudikai 
labai skubėjo pašalinti pėdsa
kus kol policija dar nebuvo at
vykusi.- Buvo paliktas kibiras 
su mazgote ir kai kur, užpaka
liniuose kambariuose, spėta grin
dis numazgoti, bet susirinkimų 
kambaryje — salikėje kraujo 
klanas tebebuvo. Policijai at
skubėjus, valymo darbas buvo 
per anksti nutrauktas.

Ta sritis anksčiau buvo “Mo
kinių” (Disciples) gaujos teri
torija, kuria vėliau okupavo 
Stone Nation.

♦ Mišką gaisrų gesintojai at
vežti iš Aliaskos į Oreganą, ge
sinti mišką gaisrus.
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Passbook Savings 
Al! accounts com- 
r pounded daily — 

paid quarterly

met buvo geri dantys, o ir ap
skritai anos gadynės žmonės tu
rėdavo gerus dantis, ir dėl jų taip 
nesiskųsdavo!) laikas nuo laiko 
traškino juos, po vieną išsiim
damas iš kišeniaus, kuriame vie
ną riestainėlių virtinę jis buvo 
nuo apivaro pasileidęs. Kita vir
tine, kad parodytu senelio gerą 
ūpą, kabojo be ne tiktai ant jo

closet full of clothes 
to call her own.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Tema — 
genci ja vis- 
okup.. 
piuose. 
būdingas bruožas

4MI tRfltww wnw 
CHICAGO, UIMNC ma 

PWMfcSMOB

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — THURSDAY, AUGUST 27, 1970

ma- 
kad 

Viehas 
Jis stiprus ir

drykusį
tęs... Jis nemeluos.

— Velnio, ne velnio, bet dar
bas gražus, ir tik pačioje Vala
kijoje tokius darbus, matyt, te
gali padaryti,!... — pasigerėjo 
jau nebe pirmą kartą savo tabo
kine dėžute mano senelis, dėda
mas ją atgal į kišenių ir užsi
traukdamas senovės šereševskio 
kvapaus “Bakūno” dūmu:

— Už jokius pinigus savo gra
žios tabokinės nemainyčiau, ir 
jokios magaryčios čia negiliuo- 
tų! — su pasitenkinimu dar pa
manė mano senelis, ir atsikėlęs 
nuėjo toliau.

$5.00
$3.00
$2.00

$12J0
$4.00

lės spinduliais, o mano senelio 
dūšioje buvo iš atlaidų išsineš
tas- nepaprastas malonumas ir 
jaukumas, ir jo ausyse skambė
jo dar neišdilę elgetų, griežusių 
armoniką, garsai ir jų šūkau
jančios giesmės žodžiai:

Ka-a-da šid-Iaa-vos
Ba-a-žnyčią bū-daa-vojo...
Tuos žodžius (tiek jų iš el

getų giesmes ir teprisiminda
mas) mano senelis ir pats po ke
lis kartu sau po nosia giesmės

kią šviesią naktįl — bet vis tik
tai jam keista pasirodė, kodėl 
jis pirma to ždmgaus, prieš sa
ve ateinančio, nebuvo matęs, o 
dabar jis staiga, lyg iš žemių 
butų prieš jį išlindęs!' Atrodė, 
kad tas žmogus būtų gulėjęs iš
sitiesęs ant kelio, kurį tam tik
ru aukštumu iš lankų suplaukti-

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato L Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

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

įdoiiu knyga lpekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į, Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių-

inteligentas, inteli- 
dar tebesvarstoma 

Lietuvos spaudos pusla- 
Neseniai iškeltas vienas 

moksleiviai

Biafros bara metu abu paveiksle 
toml vaikai buvo tiek nusilpę, 
Mpaįėge ant kojy atsistoti 
berniukas tau atsigavo, 
taiko rankose lėčiau besitaisantį savo 
brolį. Gydytojai tvirtina, kad ir atsi
likėlis sustiprės *' ir - atsigaus. Karo 

metu mirė didokas vaiky skaičius.

Mėnuo jau gaudėsi po aukštą 
dangų su retai pasitaikančiais 
jam po kojų mažais debesėliais, 
kai mano senelis, pasipustęs 
miklias savo kojas ir žygiuoda
mas be poilsio jau kelias valan
das buvo beprieinąs didįjį kryž
kelę iš kurio turėjo pasukti į de
šinę — į namų pusę.

Atsiminęs, jog jau gali būti 
vidunaktis ir jog jau tiek daug 
kelio buvo praėjęs, mano sene
lis— taip pat atsiminęs, jog dar 
tebelaiko savo dantyse jau senai 
išrūkytą ir jau užgęsusią pypkę, 
— pamanė, jog būtų verta dar

yra — tik popierėlio neturiu, 
jeigu neturit pykės... — visai 
svetingai sutiko atėjėlį mano 
senelis, iš karto pamatęs, jog 
tai yra dailus jaunikaitis, kuris, 
be abejo, pypkės dar nerūko.

— O, dėkui, tėvuk, .tabokos aš 
turiu ir pypkę taip pat, tiktai 
užsidegsime drauge, 
jaunikaitis ir pastebėjo mano 
senelio rankose dailią tabokinę 
dėžutę:

— O, tabokinę, tėvyk, tai gra
žią turi, — mainykim! — iš
syk tarė jaunikaitis į mano se
nelį, kuris į jo atkištą ranką pa
davė tabokinę.

— Iš paviršiaus matyt, kad 
gal ir ne vagis! — pamanė sau 
mano senelis, duodamas atėjė- 
liui į rankas savo tabokinę, tik
tai dabar jis pastebėjo, kad atė- 
jėlio rankos labai plaukuotos, o 
už rankovių net kaip meškos le
tenos prižėlę. “Tas mano sene
liui pasirodė truputį nuostabu, 
kad taip labai subrendęs vyras 
būtų, ir jis jau kažin ko pabūkš- 
tavęs,. norėjo savo tabokinę iš 
atėjėlio rankų atsiimti, bet tas 
lyg iš-anksto spėjęs mano sene
lio mintį, išsitraukė iš kišeniaus 
savo tabokinę, ir duodamas ją 
mano seneliui į rankas, tarė:

— Aš jau matau, tėvuk, kad 
tau baugu, kad aš tavo taboki
nės neatimčiau, todėl imk, štai, 
mano tabokinę į savo rankas-...

z
(Bus daugiau.)

Amerikos laukuose vis dažniau matomi galingi ir dideli traktoriai. Farmeriai, laiku aparę lau
kus, suvažiuoja pa lenktyniauti. Jie nori išbandyti, kurio traktorius yra galingesnis. Paveiksle 

matome tokioms lenktynėms pasiruošusį traktorių.

Nusipurtęs iš batu ištrauktus 
autus, mano senelis vėl jais pa
čiais nusitrynė dulkėtas kojas, 
apsivyniojo jas tais pačiais au
tais ir vieną po kitam standžiai 
užtempęs, su didelėmis raukš
lėmis per “pakėlimą” batus — 
su palengvėjimu atsiduso. . .<

— O dabar galima ir pasipyp- 
kiuotif—po to nusprendė ma
no senelis, ir su malonumu iš
sitraukė iš švarko dešiniojo kf- 
šeniaus nedidelę, bet riestą ir su 
grandinėlių, pypkės baltą — 
“parceliavą” — galvutę ant prie
raišio laikančiu, pypkę, kurią 
pats dėdė Nikodimas — amžiną 
atilsį — jam iš Prūsų— buvo 
parnešęs. Taip pat senelis išsi
traukė-iš kišeniaus ir labai gra
žią (dabar už jokius pinigus to
kios niekur negausi !) raginę ir 
sako tikro valakiško darbo tabo
kinę dėžutę, kurią buvo jam — 
taip pat amžiną atilsį — viena 
“ciocė” per jo vestuves dovano

sios miglos buvo pridengę, ir 
būtų kaip tiktai tuomet atsisto
jęs eiti prieš senelį, kai šis at
sisėdo pasirūkyti.

Kaip ten betgi nebuvę, bet 
mano senelis nė kiek neišsigan
do ir net nekrustelėjo vietoje, 
ramiai taisydamas savo pypkę 
■toliau. O statusis žmogus tuo 
tarpu priėjo prie mano senelio 
visai arti, ir pasveikino jį:

— Labą vakarą, tėvuk
— Kur tau be labą vakarą, kad 

jau pats vidūnaktis, tur būt... — 
ramiai atsakė mano senelis, aki
mis išmatuodamas naktinį kai
myną — tam, kad reikale žino
tų jo jėgas/jeigu jis būtų blo
gas žmogus...

— Taigi, — pats vidūnaktis! 
— patvirtino atėjęs, ir nieko ne
laukdamas pats atsisėdo prie
šais mano senelį ant griovio 
krašto, ir tarė:.

—- Leisi, tėvuk, papypkiuoti 
drauge!...

— Taigi, šit, prašom, tabokos

Tabokinė dėžutė, iš tiesų, bu
vo susidėmėjimo verta, nes visą 
mutravi” brėžinėliai juodame 
ją puošė balti, šviesūs, “peria- 
ir labai nulygintame rage, kuris
— pagal, tą dėžutę jam dovano
jusios, cfocės nežinia ar juo
kais ar iš tikrųjų pasaką — bu
vo ne kieno kito ragas, tai yra 
kanopos ragas, kaip — vieną 
kartą labai senai kažkur Valaki
joje rasto pastipusio labai seno 
ir labai didelio... velnio. Taip, 
taip — velnio; pats, vją “ciocei”
— jau apdirbtą —- iš Valakijos 
parnešęs buvęs Prancūzų ka
riuomenės lietuvis kareivis, ku
ris toje Valakijoje yra buvęs, 
tą pastipusį velnią — ilgą ir pa-

TIK VIENĄ KARTĄ
Kelionėje laivu viena poniutė 

pradėjo įkyrėti kapitonui savo 
nebaigiamais klausimais, štai 
pavyzdys,

— Ar katastrofai atsitikus 
pirmiausia gelbsti moteris ir 
vaikus ?

— Taip, •
— Ar dažnai laivai skęsta?'
— Tik vieną kartą.

parištas didele raudona ir su 
baltais taškais skepetaite; a 
taip pat senelis, rodos, kad pro
tarpiais
vieną riestainėlj 
davo, taip kad galėjai pama
nyti jog jis yra įsigėręs. Bet se- ' 
nelis, (antrą kartą duok, Die
ve, jam dangaus karalystę!) to
kių niekų sakėsi nedarydavęs 
— ir todėl būtų negražus darbas 
jis bereikalingai, dabar einantis, i 
įtarti. Dar daugiau, — mano 
senelis tuo savo susilaikymu 
aiškino ir tai, kad jis būdavęs 
visuomet sveikas, nieko nebijo
davęs — ir prie jo joks “dūkas” 

‘niekur nekibdavęs, nors jis ir 
žinojo, kad, daugiausia prie blo
gų žmonių, su blogais tikslais

■ “dvasios” ir “vaiduokliai”' kim
ba, o jis pats, mano senelis, nors 
ir žinojo, kad ir jam būtinai teks 
kada vieną kurį iš tos rūšies bas
tūnų kelyje susitikti, bet sene
lis buvo geras žmogus — taigi 
ir kokia nors “dvasia” arba “vai
duoklis”, be abejo, prie jo pri
kibti su blogu tikslu negalėjo.

Taip mano senelis mąstė, ei
damas, kai jau pamatė, jog. bal
tos miglos ant lankų ima skleis
tis, o saulė jau visai pakrypo 
vakarop ir rengiasi už kalnelio 
gulti.

• Vakaras, kaip ir diena, buvo 
gražus; miškas, kuris jau senai 
iš vienos pusės kelio būrėsi, gra
žiai žaidė su besileidžiančios sau-

Like a doetfcl et efigpbic bachekre far

But thafs de rotu

to get mxmrd, at least not 
yoe kaov wfat ve mean.

’Xbu vrant to five a Bttie first. Iba vrant 
to kidc up your beds, see a little of the 
toxkl befoce you settle du am

But, beesose ysu’ieyocf, you st3I #aae 
•eenney.

That’s where TLS. Savings Bonds case 
ito Bonds aae'a seare way to save. And 
you don’t have to be making a fortune to 
save them, leu can get started with jmr 
a few doQan a payday when you jom ti® 
Bsytoil Senses where you wotk.

And now Booth pay 5% interest when 
beid to maturity of 5 yean> K) months 

the first year; thereafter .5.20%- to 
toattmtyK That’s the. highest rate ever^

Who knows, the money you save might 
jmr xwe in handy when yaw ftfl in hmee 
and maxry that guy who hasn’t made hit

Naktis šviesi, tyli, vien savo 
garsais begyvenanti, — ir ma
no seneliui taip pasidarė malo
nu atsisėdus irgi 'ant apžėlusio 
krašto griovio, jog jis net sau 
vienas nusiatatavo.

—/Sakai ata-tal .tėvuk! — 
staiga nei iš šio,.nei iš to prabi
lo į mano senelį balsas, ir mano 
senelis pamatė ateinantį j, jį nuo 
kryžkelės .pusės stataus ūgio, 
kaip .matyt iš _ja halso, jauną 
žmogų. .

Mano senelis negali'sakyt, kad 
būtų nusigiandęs'— ne, jis nie
kad nieko nenusigąsdavo, — o

panti ir tratinti jau visai iš kiše
niaus išsibaigusią vieną riestai- 
nėlių virtinęi Oras ir mano se
nelio nuotaika buvo taip geri, 
jog mano senelis nutarė eiti per 
naktį, nebeieškodamas nakvynės, 
— kad. tokiu būdu iki ankstybos 
aušros, gal, pasiektų jau ir na
mus.-

Pradėjusios vėsti dulkės ant 
kelio, nors ir nedarė šalta, bet 
vis tiktai priminė mano seneliui, 
jog ant jo nugaros pamauti ant 
smaigo tabaluojasi dar iš Mika
lojaus pirmo laikų, gero j ūkto 
ir dar geresnio darbo, batai, — 
taigi senelis, taip pat pačėdyda- 
mas ir savo kojų nuosavus vik- 
padžius, ir apsistojo prie grio
vio krašto -r-, kad iš sykio* ir ap- 
siautu, ir '“pasiganytų” ir šiaip 
kvapą atgautų, jau geroką ga
balą kelio padaręs. :.

Kai mano senelis atsisėdo ant 
griovio krašto apsiauti, jau kaip 
tyčia, kelyje žmonių, iš atlai
dų gržtančių, niekur nebesima^

bet __ įstaigos vadovas ar ki
tas, atsakingas asmuo. Drus
kininkų vasarvietėje atlikti ap
klausinėjimai tų moksleivių 
tarpe, kurie pradėjo dirbti įmo
nėse ar kitur.

Kas gi paaiškėjo? 75 proc. 
moksleivių pradėjo dirbti, no
rėdami būti savarankiški. Di
džiausiu autoritetu 66 proc. 
moksleivių laiko įstaigos vado
vą. Kiti sektini pavyzdžiai: 
anksčiau įsidarbinę moksleivių 
draugai, be to 
ko bendrą madą ar elgesį ir vos 
12 proc. elgiasi taip, kaip tė
vai jiems buvo, nurodę. (E)

L Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS D t, 336 psL
2. Juooas 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.

154 psl. _________________ __________________________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psL —_________ $2.00 Ir
8. 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 PALAIMINTASl _ _____________
12. Dr. Antanas J. Guss«n, DANTYS, 158 • psL, minkštais

viršeliais $2.00, kietais ...... ..................... ________ _____
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠI R VOKAS, 228 psl.__________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ____________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ________
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ____
18. Kip'»s Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERIJA.

310 psl. ------ - ----- ------------------ -- -------------------------------------
19. Dr. 3. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, . 211 psl.

■ angliškai.- ------------------ L------ -------------------------- ---------------
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys- Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.______
22. V. Di Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 418 psl.______

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

J orderiu^ šiuo adresu:

arba

Kaip mana senelis padarė netyčia su velniu mainus ir 
gavo — vietoje tabokinės geros dėžutės — 

pastipusio arklio kanopq.
Mano senelis (duųk, Dieve^ 

jam dangaus karalystę!) buvo 
žmogus toks, kokių reikia paieš
koti. Kad jau jis ką sakys, tai 
—■ amžin Die — nemeluos. Tai
gi paduodu čia jo pasakojimą 
tokį, kokį jis su visišku užtik
rinimu ne kartą yra pasakojęs, 
ir kuris, be abejo, jokiu būdu 
negali būti prasimanymas, nes 
pakartoju, mano senelis niekad 
nemeluodavo.

Tai buvo, žinoma, tais laikais, 
kai dar ant žemės ir velniai vaik
ščiodavo ir baidyklės rodydavo
si, tai yra kai dar “senieji žmo
nės” tebegyveno.

'Ėjo mano senelis tuomet iš 
atlaidų, nebeatsimenu gerai, ar 
iš šidlavos, ar iš žemaičių Kal
varijos, ir buvo labai graži die
na. Kelias buvo tolimas, bet ma
no senelis iš po gerai nusiseku
siu atlaidų; buvo labai gerai nu
siteikęs, iį* todėl nė nepajuto, kai 
geroką galą nuėjo. Pasipirkęs 
atlaiduose iš gudų pardavėj ų, 
atvežusių su vežimais, ar ne dvi 
tiktai virtines mažųjų riestainė-



A-

E KRAŠTOTYROS KLAIPĖDOS KRAŠTE
Muziejinė veikla

Naujienoms paruošė MARTYNAS BUNDELIS
Kraštotyra stengiasi pažinti 

krašto žmogaus, jo gyvenos bei 
aplinkos reiškinius. Artimai ji 
veikia kartu su tautotyra, o iš 
dalies rišasi ir su proistore ir 
istorija. Iki I Pasaulinio karo 
Maž. Lietuvos kraštotyriniai 
darbai, daugiausia atliekami vo
kiečių mokslininkų, technišku 
atžvilgiu buvo tik dalis Rytprū
sių arba net rytinės Vokietijos 
tos rūšies tyrinėjimų. Jų rezul- T. ~ “ ......................... —■ ____

tatams paprastai buvo priskiria-1 nielių Kleiną, rašytoją Kristi jo- 
m O C? J 1 z-war- 1 1 x f T TX •mas istorinis-senprūsių vardas. 
Tačiau grynai moksliniuose dar
buose lietuviškai kalbančių gy
ventojų plotai turėjo būti trak
tuojami kaipo skirtingos kultū
ros sritys. O etnografinės bei 
lingvistinės studijos privalėjo 
paboti visus lietuvių apgyventus 
plotus Pabaltijyje.

Kronikininkų ir mokslininkų 
įnašas kraštotyrai

Jau kryžiuočių kronininkai sa
vo raštuose pastebėjo nukariau
jamo krašto įvairias etnines sa
vybes, jas net per daug iškelia, 
siekdami palengvinti savo poli
tinius siekimus. Vėliau patys 
krašto veikėjai bei mokslo žmo
nės susidomėjo tautinio charak
terio įvairybėmis. Martynas 
Mažvydas grynai dėl religinių 
motyvų savo pirmoje lietuviško
je knygoje iškelia senąją čiabu
vių religiją. Greit po jo spaus
dintas lietuviškas žodis vis la-

.. .. ■-

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LFEP0NIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

' 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

PER ANNUM

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP TO 
$20,000.

^SAFHYOF^ 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

Chicago Savings
and Loan Association

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thors. & Frt. 9 to S, Sot. S to 13:30

INSURED

biau pasiekia žmones, vis dau-' 
giau jiasirodo ir tyrinėtojų. Tas 
bendras dvasinis pakilimas pa
reikalavo ne tik giesmynų, bet 
teko sukurti ir pirmąją lietuvių > 
kalbos gramatiką. Pasirodė ir i 
keletas žodynų, dainų rinkinių, 
nagrinėta tautosaka ir lietuvi
ninkų poetika, diskutuojama ir 
kalbotyra. Iš tokių spaudos, ir 
kraštotyros pionierių primenu 
Joną Bretkūną, kalbininką Da-

NerinjosNidos klėtis ir žveįęi laivo vėlokas

ną Milkų (Mielcke), prof. L. Rė
zą, o ypač K. Donelaitį. ♦ - -

Kai kurie vokiečių mokslinin
kai taip pat padarė čia žymių 
įnašų: 'Pretorius, Hartknoch, vė-! 
liau prof. Tischler. Jo yra su
daryti archeologiniai krašto že
mėlapiai. Prieškariniais laikais 
prof. Bezzenerger įnešė daug 
šviesos savo senprūsių kalbos 
bei kultūros tyrinėjimais ir se
novės piliakalnių bei kapinynų 
aprašymais. Ypatingai vertingi 
jo archeologiniai, lingvistiniai 
bei ūkiškojo gyvenimo tyrinėji
mo daviniai. Lokalinės reikš
mės darbais Šilutėje pasižymėjo 
lietuviams draugingas Dr. Hugo 
Scheu, Klaipėdos aps. istorikas 
Sembritzki, Karaliaučiaus prof, 
dr. Lulys ir mūsų darbštusis An- 
sas Bruožis.

Powariniais laikais pasireiš
kė žinomas Karaliaučiaus prof. 
Dr. Engei, kuris yra parašęs

“Einfeuhrung in die Vorge- 
schichte dės Memelgebietes”.

Gana giliai pažvelgė į kraš
to archainę praeitį, jis randa 
senkapiuose specifišką Memel- 
kultur, t. y. žiūrint tuometinių 
Rytprūsių tyrinėtojų akimis — 
kultūrą, kuri skiriasi nuo se-: 
nųjų prūsų, kurie būdami nors 
ir artimi lietuvių giminaičiai, 
visgi sudarę kitą šaką, panašią, 
bet kiek skirtingą nuo lietuvių. 
Tačiau Dr. Engelio vadinamoji 
specifinė Klaipėdos kultūra yra 
ne kas kita, kaip lietuvių pajū
rio genties kultūra, kuri tęsia
si ir toliau už Klaipėdos krašto 
ribų. Pvz. jau Prišmončių sen
kapiai arti Kretingos, kuriuos 
kasinėjo gen. Nagevičius, pri
klauso prof. Engelio vadinama
jai Klaipėdos krašto kultūrai.

Muziejaus draugija ir 
krašto muziejus

Kai 1923 m. Klaipėdos kraš
tas pradėjo bendrą gyvenimą su 
Lietuva, naujoje padėtyje tuo
jau pradėta rūpintis ir krašto
tyros reikalais. 1924 m. įsteigta 
Muziejaus draugija siekė jung
ti lietuvių ir vokiečių interesan
tus bendram darbui šioje kul
tūrinėje srityje. Steigėjais iš 
lietuvių buvo dr. V. Gaigalaitis, 
gubernatorius žilius, archeolo
gas Tarasenka, Jokūbas Stiklo- 
rius, Adomas Brakas ir kt., o 
iš vokiečių Dr. Hugo Scheu, dir. 
Kemp, dr. Schmitt, Dr. Engei ir 
dar keletas. Tačiau, kai prasi
dėjo politiniai nesutarimai kraš
te, vokiečiai pasitraukė, ir nuo 
1928 muziejaus tvarkymas per
ėjo į lietuvių rankas. Pirminin
ku iki 1939 buvo prof. Dr. Gai
galaitis, o muziejaus kraštotyri
nei veiklai vadovavo pedagogi
nio instituto lektorius M. E. 
Nauburas. Artimai bendradar

biaujant su Kauno muziejaus va
dovais, krašte surinkti ekspona
tai buvo tvarkomi, konservuo
jami ir padaromi prieinamais 
mokslininkams ir publikai, kon
centruojamos šiaip jau patirtos 
žinios. Kai kurie daiktai pateko 
j mokslo žurnalus ir enciklopedi
jas. Pvz. vok. Meyerio Leksi
kone yra atspausta ten esantis 
lietuviu kandilabras — žvakidė, 
taip pat rankšluostinė, vertingi 
liaudies meno kūriniai.

Dirbant už muziejaus sienų, 
renkant krašto archeologinius 
turtus, žymint radimo strati- 
grafiškas aplinkybes, tekdavo 
ištaisyti ir ankstyvesniųjų tyri
nėtojų gana dažnai klaidingai 
užrašytas radimo vietas. Tokių 
netikslumų būta tiek Holako, 
tiek ir Tarasenkos registracijo
se. Dalinai tas suprantama, nes 
seniau buvo kitaip suskirstyti 
kaimai, o vėliau keletas kaimų 
sujungta Į vieną arba dalis pri
skirta kitur. Be to, prieškari
niuose žemėlapiuose radimo vie
tų buvo pažymėta arti šimto, 
1939 m. buvo žinoma jau apie 
140. Tokių naujų radimo vietų 
atidengiama atliekant krašte 
įvairius žemės darbus: kasant 
šulinius, pravedant nusausini^ 
mo darbus, vežant-žvyrą, kasant 
durpes. Taip pvz. įvyko Straz- 
dabalio pelkėje, kur durpes ka
sant, aptikta kaukuolė, apdirbti 
akmens, riešuto kevalai ir kt.

Drauge buvo vedama regis
tracija krašto senovinių pasta
tų, jie fotografuojami ir daromi 
aprašai. Buvo jau suregistruo
tas šiaurinis kraštas, o kitos 
apylinkės dar laukė darbo.

Mokinių organizacijų pagal
ba sudaryti vertingi pavadini
mų, pasakojimų, žemėvardžių ir 
upėvardžių rinkiniai, šiame dar
be talkininkavo ir kai kurie kraš
to vokiečiai — mokytojai. Pasi
rodė, žemėvardžiai yra turinin
giausia kaimo praeities knyga. 
Beveik kiekvienas turi savo ke
lis ir net keliolikos atskirų da
lių, laukų ar pelkių vardus. Ga
na dažnai užtinkame tokius pa
vadinimus: žydpelkės, Marga- 
pievės, Markulės, Girstai, Krūž- 
daubės (daubos priaugusios laz
dynų) , Kūdros, Bedugniai, Sen- 
pievės ir kt. Tenka stebėtis, kaip 
senovės žmonės paprastu pava
dinimu sugebėjo tiksliai charak
terizuoti savo krašto paviršių, 
formą ir ypatybes. Gaila, tie kal
bos turtai dabar jau sparčiai 
dingsta iš žmonių atminties, šio
je srityje iš praeities darbinin
kų paminėtinas pačiame sėkmin
game darbe staiga miręs vyr. 
mokytojas Jurgis Stragys. Jo 
palikimas, daugybė surinktos 
kraštotyrinės medžiagos, viso 
apie 30 prirašytų sąsiuvinių, 
1928 perduotas tolimesniam ap
dirbimui į Kauno universitetą.

Ruošiamos buvo ir archeolo
ginės iškylos su mokiniais, ypač 
su pedagoginio instituto studen
tais. Ten, kur senkapiniams grė
sė galutinis sunaikinimas, pra
vedami kasinėjimai, kuriuose 
dideliu susidomėjimu dalyvau
davo (vėliau) ir naciškai nuteik
ti provokiškų partijų nariai. Pla-

□TTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE“ .

čiai užinteresuoti mokiniai atos
togų metu savo apylinkėje rink
davo ir atnešdavo vertingų eks
ponatų.

Be to, turėta apie 70 atskirų 
ūkininkų adresų, kurių sodybo
se buvo. įvairių etnografinių 
daiktų. Eksponatai tačiau į mu
ziejų dar nebuvo paimti dėl lėšų 
stokos, o taip pat dėl vietos. Tik
ras vargas buvo su patalpomis. 
Laikinai tik buvo galima prisi
glausti pirmiau Konservatorijos 
name, vėliau Sandoros knygyno 
pirmame aukšte. Dalis surink
tų eksponatų turėjo likti dėžė
se, kiti pas draugus krašte. Mu
ziejaus draugijos valdyba nu
matė pasistatydinti reprezen
tacinį muziejaus pastatą mies
to pačiame istoriniame centre, 
— vadinamame Citadelės pilia
kalnyje, kur ir ordinas buvo pa
statęs pirmąją savo pilį. Ta idea
li vieta jau buvo įsigyta, liku
siame pilies mūro kampe įmūry
tas lietuvių herbas. Menininkas 
Adomas Brakas paruošė staty
bos planus, tinkamus įvairiems 
muziejaus skyriams ir erdviai 
meno galirijai. Pradžiai jau buvo 
surasta ir 50,000 litų. Deja, dėl 
staigių politinių permainų ir to
kie užsimojimai liko neįvykdyti.

. V.
Archeologinis skyrius

Senovės laikams, kuriems is
torikas jau nebeturi rašytų įro
dymų nušviesti padėtį, arche
ologas kastuvu iš žemės atsklei
džia žmogaus ir jo darbo rezul
tatų liekanas ir sugeba susekti 

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, UL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
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pirmykščių gyventojų pėdsakus 
ir jų materialinės kultūros vys
tymosi eigą. Žmonijos keliai iš 
primityvios buities iki raštingų
jų laiko pradžios ypatingai ilgi 
ir įvairūs.

Dėl mūsų krašto tokios pra
eities prof. Puzinas taip nusa
ko “Mažoji Lietuva palankioje 
geografinėj padėtyje archeolo
giniu atžvilgiu priklauso prie 
įdomiausių sričių Rytų Pabalti
jy. Gintaras ir iš dalies kiti 
gamtos turtai jau iš seno traukė 
svetimųjų pirklių akį. Tie pre
kybiniai santykiai labai padėjo 
kultūrai kilti. Todėl Maž. Lie
tuva ilgą laiką yra buvusi tikras 
kultūros centras, iš kurio įvai
rūs nauji laimėjimai pasiekda
vo ir toliau esančias sritis”. (Ai
dai, 1948, Nr. 340). Gana 
svarūs interesai ragino rinkti 
praeities liekanas krašte, greit 
prisidėjo ir 'savotiškai nuteikti 
bendradarbiai; vėl kilo kiek pri
miršti, bet pasąmonėje vis dar 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
ILGAI LAUKTA

K. Ališausko knyga “KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS” I tomas, redagavo Pr. Čepėnas, jau atiduota spaus
dinti. Spausdina dr. M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.

I tomas apima: Lietuva ir lietuviai pirmojo pasaulinio karo 
metu, Lietuvos kariuomenės organizacija, lietuvių kovos su bol
ševikais ir bermontininkais. Knyga didelio formato, apie 500 
puslapių, 43 karo veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, santrauka 
anglų kalboje, kietais viršeliais. Bus baigta spausdinti, įrišta ir 
išsiuntinėjama 1971 m. balandžio mėn.

KVIEČIU Į TALKĄ
būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! Kadangi 
sunku žinoti, kokį egzempliorių skaičių spausdinti, tai maloniai 
kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisakiu
siems ir pinigus sumokėjusiems jos kaina $12.00.

Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00.
Veikalo mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00.
Mecenatų ir rėmėjų sąrašas bus įdėtas knygos pabaigoje.
čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališauskas, . 7312 So. Wash

tenaw Avenue, Chicago, IIL 60629, U. S. A.
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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.

veikianti protėvių ir jų gyvenos 
prisiminimai, daugelį iš naujo 
atkreipė savo kilmės keliu. — 
Surinkta archeologinė medžiaga, 
jos būta apie 6,000 eksponatų, 
muziejuje išdėstyta pagal pro- 
istorės laikotarpius, veikė tokie 
skyriai:

1. Senasis akmens amžius (pa
leolitas) skaitomas nuo pasiro
dymo pirmojo žmogaus krašte 
apie 14,000 ir ėjo iki 8,000 pr. 
Kr. Po ledų gadynės klimatas 
dar per šaltas, tundros pobū
džio augmenija, kad ir gerė
janti, mažai tiko gyvulio arba 
žmogaus pragyvenimui. Tai ir 
žmogaus liekanų iš to ilgai už
sitęsusio periodo mūsų plote ne
turime, bet aptikta keletas jo 
vartotų įrankių: durklų, j ieti
galių iš kaulo arba rago, kurie 
kaip rodo žiedadulių analizė, iki 
10,000 metų senumo. Matyti, 
klajojantys šiaur. gyvulius me
džiotojai praeidavo kraštą.

(Bus daugiau)

i
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Pirmieji žodžiai apie pirmuosius žingsnius
Visi žinome, kad rusai, okupavę Lietuvą karo pa

baigoje, prievartavo visus krašto gyventojus. Vienus 
šaudė vietoje, kitus gaudė ūkiuose ir miškuose, o trečius 
suiminėjo ir siuntė prievartos darbams Rusijos gilumom 
Visi krašto gyventojai buvo nedraugiškai nusiteikę prieš 
okupantą dėl nepaprastai žiaurių sovietinės sistemos at- 
stovų plėšikavimo ir žudymo veiksmų. Okupantas tuoj 
pradėjo ieškoti žmonių pačių lietuvių tarpe, kurie galėtų 

. pakeisti nedraugišką lietuvių tautos nusiteikimą rusų ir 
komunistų atžvilgiu. Jis ir šiame darbe vartojo prievartą.

Pirmon eilėn okupantas nutarė Įkinkyti Į šį nelemtą 
darbą lietuvius rašytojus. Komunistų Lietuvoje nebuvo, 
proletariato taip pat nebuvo. Reikėjo naudotis kitomis 
gyventojų grupėmis savo tikslams pasiekti. Į darbą buvo 

- Įkinkyti iš Rusijos atvežti rašytojai, sovietų karo avia
cija ir rusų karo policija. Karo lėktuvais Vilniun buvo 
atvežtas Antanas Venclova, Jonas Šimkus ir Petras 
Cvirka. Už savaitės, kai pavojus kiek sumažėjo, Vilniun 
buvo atvežtas ir Kostas Korsakas, šie ieškojo ir traukė 
Vilniun rašytojus, bandydami tuojau juos Įtraukti Į ko- 

-munistinĮ spaudos darbą. Apie rašytojų gaudymą, gabe
nimą į Vilnių, atvežtųjų “indoktrinavimą”, buto ir 
maisto ieškojimą iki šio meto “tarybinėje” Lietuvoje bu
vo tik kalbama, bet niekas nieko nerašė.

Šiandien, praėjus Įvairioms šventėms ir kelioms su
kaktims, pradedamas liesti ir tas pirmasis Lietuvos ra
šytojų prievartavimo laikotarpis. Šių metų “Literatūros 
ir meno” liepos 18 d. numeryje Janina Bielinienė parašė 
straipsnį “Pirmieji žingsniai”, liečiantį Lietuvos rašy
tojų. organizuotą prievartavimą. Iš rašinio matyti, kad 
Bielinienė turėjo progos prieiti prie “tarybinių” rašyto
jų sąjungos archyvų ir protokoliškai paskelbti, kada bu- 

wo koki susirinkimai ir kas tuose susirinkimuose dalyva
vo. Iš jos paskelbtos medžiagos matyti, kad Vilniuje 
pradžioje buvo atidarytas Lietuvos rašytojų sąjungos 
biuras, kuriame dirbo Venclova, Šimkus ir Cvirka, o vė
liau to biuro vadovybė buvo pavesta Vilniun atvežtam 
Korsakui. Jie “daug dirbo”, bet daug padaryti negalėjo, 
nes buvo užimti dar kitais darbais. Tada okupantas, kaip 
rašo Bielinienė ėmėsi šitokio žingsnio:

“Tapo būtina padidinti Rašytojų sąjungos va
dovybės narių skaičių. Lietuvos KP (komunistų par
tija) CK (centro komitetas) ir LTSR Liaudies Ko-
misarų Tarybos pasiūlymu Rašytojų sąjungos orga- laužė jo sveikatą.

1ONASfeDAUGbLA

INDIVIDAS KOVOJE PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Pranešimas Lietuvos Krikščionių Demokratų 
S-gos Suvažiavime Clevelande

(Tęsinys)
Vykdydami gyvenime šiuos 

idealus savaime susiduriame 
su pagrindinėmis sąlygomis ir 
reikalavimais. Humanizmas 
yra būtinas tolerancijos, libe

ralizmas būtinai yra sąlygo
jamas asmens ir piliečio teisių 
ir laisvių respektu ir demokra
tija sąlygoja visų krašto gy
ventojų be jokios išimties ly
gių teisių ir pareigų pripažini
mą viešame gyvenime.

nizacinis biuras 1944 m. rugsėjo 27 d. svarstė laikino
sios valdybos sudarymo klausimą. Buvo nutarta ko
optuoti Į laikinąją valdybą šiuos rašytojus: K. Bo
rutą, P. Vaičiūną, L. Girą, T. Tilvytį, P. Cvirką ir 
J. Grušą. Tačiau L. Giros sveikata kaskart blogėjo, 
J. Grušas gyveno provincijoje, ir todėl Į valdybą vie
toj jų buvo pasiūlyti rašytojai J. Baltušis ir J. Banai
tis. Tokiu būdu LTSR LKT (komisarų taryba N.) 
1944 m. gruodžio 19 d. patvirtino tokią Rašytojų Są
jungos laikinąją valdybą: K. Korsakas (iki suvažia
vimo ėjo valdybos pirmininko pareigas), A. Venclova 
(jam buvo pavesta eiti Kauno skyriaus sąjungos ve
dėjo pareigas), J. Šimkus, K. Boruta, P. Vaičiūnas, 
T. Tilvytis, P. Cvirka, J. Banaitis, J. Baltušis. Lai
kinojoje valdyboje iš 9 narių keturi buvo komunistai: 
J. Šimkus, P. Cvirka, j. Banaitis, J. Baltušis. Nors 
ir nebūdami Komunistų partijos nariai: K. Korsa
kas, T. Tilvytis ir A. Venclova, aktyviai gynė partijos 
politiką. Laikinojoje valdyboje dominavo komunis
tinės pasaulėžiūros rašytojai, ir ji pajėgė vykdyti 
partijos politiką, konsoliduojant rašytojus.” (“Li
teratūra ir menas”, 1970 m. liepos 18 d. 4 psl.)
Nurašėme šią ilgesnę ištrauką, kad skaitytojai galė

tų matyti, kas ėmėsi iniciatyvos rašytojus organizuoti, 
kas Įsakė laikinąją valdybą sudaryti, kas priklausė komu
nistų partijai ir kas su komunistais dirbo. Bielinienė 
duoda ir daugiau protokolinės medžiagos, bet ji nei vienu 
žodžiu neužsimena apie tos valdybos ^pasitarimus, valdy
bos narių nuomones ir sąjungos veiklą. Turime jai būti 
dėkingi ir už tai, ką surašė ir paskelbė. - Praėjus 30 metų, 
kai iš dabartinės “socialistinės” santvarkos bus Įžengta 
į “komunistinę” santvarką, tai gal ta pati Bielinienė ar
ba Įsakymą gavęs kitas “parteicas” ^plačiau parašys apie 
“tarybinių” rašytojų organizacinį ir propagandos darbą.: 
Tuo tarpu norime tiek pasakyti:

Rašytojų sąjungos valdybom kooptuotas Kazys Bo
ruta reikalavo laisvės rašytojams savo mintis dėstyti ir 
galimybes lietuvių tautos reikalus, ginti. Jo balsas valdy
boje buvo užgniaužtas. Kada Vilniuje buvo suvežtas pir
mas “tarybinių” rašytojų suvažiavimas, tai Kazys Bo
ruta sėdėjo ne prie valdybos stalo,' bet pačiame salės gale. 
Paskutiniuose suoluose sėdėjo ir vėliau. į suvažiavimą atė
jęs Putinas — Vincas Mykolaitis. Sovietų valdžios atsto
vui pradėjus pasakoti rašytojams, kas reikia rašyti ir ko 
nereikia liesti,. Kazys Boruta, metęs'žvilgsnį Į rašytoją 
Putiną, pakilo ir išėjo iš salės. ’ Visi- suprato, jog tai buvo 
Kazio Borutos protestas prieš Svetimos valstybės agentų 
rašytojams primetamą prievartą. ■ •.. t

Už rašytojų valdybai dėstytas mintis ir už šį protes
tą Kazys Boruta labai brangiai užmokėjo: trejis metus 
jis praleido kalėjime, kur mėnesiųmėnesiais, dienomis ir 
naktimis buvo tardomas ' ir kankihanlaš. Tardytojai pa-

Komunizmas jau pačiuose 
savo pagrinduose ne tik griež
čiausiai paneigia bet kokias in
dividualinio pareiškimo for
mas, bet iš viso individą kaipo 
tokį žudo. Pirmiausia jį žudo 
moraliai, vėliau siekia jau jo 
ir fizinio sunaikinimo, jeigu 
jis dar mėgina šį savo indivi
dualizmą bet kokia forma pa
reikšti. Komunistinėje sant
varkoje individas yra tik tiek 
reikalingas, kiek jis pasitar
nauja masei sudaryti. Jis net 
neturi jokio balso svarstant |os 
masės reikalus. Masės siekimų 
laimėjimų ir pralaimėjimų 
prasmę sprendžia tik komunis
tų partija, bet ik tai tik jos va
dovybė, kitaip tariant siaura 
klikelė. Tūlas mūsųjų kartkar
tėmis bando pats save ir mus 
įtikinti, kad tai yra tik dabar
tinio rusiškojo komunizmo 
kasdieninė apraiška, o savo 
teorijoje komunizmas yra visai 
kitoks ir, jeigu galima būtų tą 
tikrąjį komunizmą įgyvendin
ti, tai būtų visiškai geri. Ger
biamieji, tai pati baisiausia 
klaida. Kaip tik * priešingai 
komunizmas pačioje savo te
orijoje griežčiausiai neigia bet 
kokį individualizmą, individo 
asmeninę iniciatyvą ir p. Ir jei
gu dar tas individas šalia 
to viso dar kartais išdrįsta ku
riomis nors priemonėmis pa
reikšti savo, individualizmą ar 
žmogiškąjį savo pašaukimą, 
tai jis pagal komunistinę ideo
logiją turi būti tuč tuojau su
naikintas. Ir tai nėra vien žiau
noje Stalino ar jo įpėdinių su
kurta sistema, bet tai yra įsak
miai pabrėžta Markso ‘Kapi
tale”, o ypač Lenino “Komu
nistų Manifeste”.

Netenka plačiau kalbėti apie 
bet kokius tolerancijos jaus
mus komunistinėje santvarko
je, nes to jausmo komunistai 
nenori praktikuoti net ir savo 
tarpusavio santykiuose. Tai 
yra buržuazinis prietaras, ir 
pagaliau demokratija yra pats 
didžiausias komunizmo prie
šas ir jau vien šio termino pa
vartojimas iki pagrindų suner
vina bet kokį komunistą. Net 
ir. pats, proletariatas, kurio la
bui ir gerovei visa ši pekliška 
sistema yra sukurta, negali tu
rėti ir neturi jokio savojo žo
džio valstybės tvarkymo reika
luose; už-jį .galvoja, planuo
ja ir veikia partija, o ir ta par
tija negali labai daug ką pasa
kyti, nes įji turi vispusiškai iš
mintingą vadovybę-G. K. ir pa
galiau toje vadovybėje savo 
suktumu ir klasta - turi iškilti 
vienas vadas, kuris yra ir mo
kytojas ir genijus ir, reikalui 
esant, maršalas; jo vardu pa
vadinamos -gatvės ir net ištisi 
miestai, didmiesčių skverai, 
kol pagaliau kitas dar gabesnis

suranda būdų įpilti jam į ar
batą nuodų lašelį ir pro pravi
ras miegamojo duris į pakaušį 
suvaryti pistoleto kulkų salvę. 
Tai taip realizuojamas komu
nistiniame pasaulyje demok
ratijos principas ir jis, kaiku- 
rių mūsų naivėlių didžiam nu
stebimui, yra užgirtas pačioje 
komunizmo teorijoje ir net pa
tariamas, bet ir įpareigojamas 
vykdyti gyvenimo praktikoje.

Čia dar tektų priminti ir 
mūsų politinės ideologijos ag
rarinį charakterį, kuriuo visa
da siekėme atspėti mūsų lietu
vio artojo prigimtus instinktus 
ir darėme visas pastangas juos 
patenkinti, Visada tikėjome, 
kad lietuvis kaimietis trokšte 
trokšta turėti nuosavos žemės 
plotą ir jo šimtmečiais pavel
dėti gabumai gali pikiai pasi
reikšti žemdirbystės mene. Ir 
ši mūsų agrarinė programa is
torijos bėgyje buvo pilnai pa
teisinta darbu ir jo vaisiais ūž- 
girta. žemės reforma sukūrusi 
gausybes naujų ūkių ir jų savi
ninkų, pakėlė mūsų krašto 
ekonominį gerbūvį, sudarė 
materialines sąlygas jo kultū
rinei pažangai, pilnai išmaiti
no savo tautos narius ir dar 
pateikė didelius maisto pro
duktų kiekius visai eilei Euro
pos kraštų ir savo derliais ap
rūpina kraštą pramoninėmis 
prekėmis. O šalia to viso Lie
tuvos žemdirbių fatališkas pri
sirišimas ir pagarba nuosavam 
asmeniui išugdė neišsakomos 
meilės jausmus savo tėvynės 
teritorijai sužigėjusiais lemtin
gomis valstybinio gyvenimo 
valandomis' tokiais pavyz
džiais, kokių gali bet kuri tau
ta ir bet kuris kraštas tik pavy
dėti.

Bolševikams šis mūsų kai
mo žmonių fanatiškas prisiri
šimas prie savo ariamojo skly
po buvo didžiausia kliūtis ga
lutinai krašto okupacijai įgy
vendinti ir tautos atsparumui 
galutinai palaužti. Todėl Lietu
vos ūkininkija buvo pirmoji 
bolševikinės sauvalės ir de
strukcijos ir nežmoniškumo 
auka, o viso Lietuvos žemės 
ūkio suvalstybinimas, shdA- 
čiu kolchozinės ūkio sistemos 
vardu pavadintas, pareikala
vo pasibaisėtinų aukų, asme
ninių kančių, nekaltų žmonių 
kraujo ir sraunių upelių ašarų. 
O didesniais keršto ir pykčio 
jausmais buvo suaudrintos rau 
donųjų tironų širdys, jeigu, 
žinoma, jie dar iš viso tokias 
kūno dalis savyje turi, kai jie 
pamatė, kad suvalstybinti Lie
tuvos ūkiai ir dar labiau nu
žmoginti žemdirbiai net ir ma
žos dalies savo natūralaus pro- 
duktingumo nebegali ir nebe
nori patiekti didžiausios tėvy

nės bado, skurdo ir alkio kan
čiai sumažinti.

Tad gerbiamieji, gal ir ilgo
kai 'jus pavarginau bandyda
mas bent keliomis mintimis 
paryškinti tuos nesuderinamus 
diametralumus su komunistais 
toje amžinoje kovoje už žmo
gų ir jo esybę, bet vis dėlto no
rėjau Jums dar sykį paryškin
ti, kad toje kovoje už žmogų 
mes esame pagrinde ištikimi 
pačiam žmogiškumo principui, 
kuris mus verčia vertinti ir ti
kėti, kad žmogaus esybė nepa
sireiškia vien jo fizinės kon
strukcijos rėmais; bet tuose rė
muose telpa ir to paties žmo
gaus individualinis dvasinis 
pranašumas,, kuris tiki, kad 
žmogaus protas nėra vien fizi
nė smegenų funkcija, bet yra di
džiulė Visatos ir tos Visatos Glo
bėjo dovana ir' ji gali būti tik 
naudojama grožiui ir gėriui 
skleisti, bet ne savo artimui 
skriausti ar jį dvasiniai ir la
bai dažnai fiziniai sunaįkinti. Ir 
pagaliau tikime, kad žmogaus 
ši žmogiškoji kelionė šioje kan
čių žemėje gali pasipuošti tik 
jau labai laikinais ir dar la
biau ribotais laiinėjimais ir tik 
idealai, taurumas, grožio ir 
gėrio siekiai ir individualus 
pasiaukojimas bei kova už vi
sa tai gali įprasminti žmogaus 
žmogiškąją esybę, įamžinti jo 
žemiškąją kelionę ir sujungti jį 
su amžinybės mistika, kuri 
mus visus taip vilioja ir užbu
ria.

Ogi, materialinis komuniz
mas, tiek savo teorijoje tiek 
savo praktikoje visa tai pagrin 
dinai neigia.

O’kaip būtų puiku, jeigu tik 
neigtų, bet, deja, komunizmo 
skelbėjai, o taip pat ir to ko
munizmo nešėjai vien tik. teo
retiškai neigimu nepasiteįiki-' 
na. Jie tas idėjas griauna, nai
kina atominėmis bombomis, 
nuodais, kulkosvaidžiais, . o 
jeigu reikia — tai ir nuogais 
kumščiais. *Bet ir tas dar paly
ginti nebūtų dar taip jau baisu, 
bet jie visomis tomis pačiomis 
priemonėmis naikina ir visus 
tuos, kurie netiki komunizmu, - 
o tiki krikščionybės ir huma
nizmo < idėjų .pranašumu. Pir
mausią jie visus' tuos stengia
si sunaikinti fiziniai. Nužudy
tas fiziniai ar dvasiniai žmo
gus komunizmui yra mažiau-^ 
šiai, pavojingas. Tačiau, kurių 
raudonoji ranka negali pasiek
ti fiziniai sunaikinti, ten pra
sideda dvasinis priešų naikini
mas. -

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
3 i

• <

O čia, va, antras, lietuvišką kūrybin
gumą ir tuo pačiu pulsavimą ženklinąs 
muziko, pedagogo Juozo Strolios prozinis, 
atsiminimų pobūdžio literatūrinis produk
tas:

“LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS”
Šis veikalas tuo pačiu pavadinimu Nau

jienų skaitytojams pažįstamas, nes jis 1969 
m. perėjo Naujienų atkarpoje ir po to at
gimė, 176 puslapių knygos pavidale. Tuo 
pačiu pavadinimu su smulkesnio šrifto 
prierašu: “1940 — 45 m. atsiminimai ir 
įspūdžiai”.

Tai iš buv. nepriklausomos Lietuvos ' 
sutemų pradžios priversto iš jos su šeima l 
pasUraideti — “repatrijuoti” inteligento, 
muziko*— kompozitoriaus ir gabaus žur- 
natistinės plunksnos valdytojo pergyveni
mai nacinėje -Vokietijoje. Pats pagrindi
nis tų toje knygoje pa vaizduotų pergyve-

* n imu ir įspūdžių centras buvo Drezdeno 
apylinkės ir pats to didmiesčio — Dresde- 
no su jo daugeliu kultūrinių įstaigų ir 
muziejinių pastatų aprašymu bei Sakso
nijos istorinių faktų pavaizdavimu.

Knyga parašyta labai vaizdžiai ir įdo
miai, įpinant gausių palyginimų ir anek
dotinių bruožų. Geras popietis, aiškus ■

spaustuvės, — Naujienų — darbas, tik su 
kai kuriomis korektūros klaidomis. Kny
ga skaitoma su nenutraukiamu įdomumu 
ir dėmesiu. Daug faktų iš Lenkijos —

Augusto II-jo ir Augusto III-jo gyvenimo 
užkulisų. Alai vienas tokių:

“Pats Augustas II-sis dėl savo nesaikin
gumo, lėbavimo ir dėl nutukimo nebega
lėdavęs vaikščioti. Kaip ir jo tėvas, jis 
taip pat mėgdavęs medžioti Saksonijos, 
Bielovežos ir Gardino giriose, bet būdamas 
visas lašiniais* apaugęs, nebegalėdavęs su 
savo kurfiurstais ir kitais didžiūnais išvyk
ti ne tik į tolimesnes vietoves, bet nei ar
ti esamus Moritzburgo miškus, o po me
džioklės su visais savo didžiūnais ūžti Ma- 
ritzburgo pily, ar bent hercogų restorane. 
Todėl medžiotojai būdavę įpareigoti sugau 
ti keletą žvėrių, gyvus juos atgabenti į 
Drezdeną ir paleisti į uždarą karalių pilies 

kiemą. Tuomet karalius Augustas III-sis 
nuo balkono į juos šaudydavęs, — “me
džiodavęs”.

Nesant sugautų žvėrių, karalius nuo 
balkono šaudydavęs į pilies kiemą prie ty- . 
čia ten pamestos padvėsusių arklių mėsos 
paleistus šunis”

Tokių ir panašių istorinių faktų apstu. 
Taip pat vaizdžiai aprašytas pats Drezde
nas II-jo pasaulinio karo metu, jame bu-; 
vusios muzikos mokyklos, paminklai ir 
muziejai, kurių žymiausias ir visoje Euro
poje, ne tik Vokietijbje vienas meniškiau
sių ir puošniausių pastatų — Zwinger. 
Apie tą pastatą knygos autorius liudija:

“Vyčio — Erelio herbas buvo ant trijų

Zwingerio pastato paviljonų, sujungtų la
bai puošnaus italų baroko stiliaus labirin
tais. Ant prišakinio paviljono be Vyčio — 
Erelio ir Saksonijos meškos, buvo didelė 
ir daili paauksuota iškaba su lotynišku 
įrašu “Augustus Rex Poloniae”. * X

(Bus daugiau)
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ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525. So. Harlem Avo.' — 5*6-1220

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GELŽS VISOMS PROGOMS

’ 2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84834

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Teief.: P Respect 6-5084

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad čia mokslininkas tyrinėja, per
šviestos žuvies nervus. Tikrovė yra visai kitokia, šis inžinierius ti
krina sprausminio lėktuvo sparnus šildomas vielas. Jei vielos ne
bus tiksliai sulydytos, tai ant lėktuvo sparnų pradės formuotis ledo 

sluoksnis.

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA 

R.ŠE RiN AS 
2047 W. 67th Pl. WAtbrook 5-8063

ftlefu PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

> - 3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytes, 

R«z.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

LliiksmuiBO trb& litkMo ▼•iMUdojW 
gražiausiu* gėlės ir vainikai, antk> 

piu papuošimai ir sezoninės

Mz» Me 239-4683

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

Medical Building). ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

. IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofi*o fol«f.: PRospuct 8-3229 

RezicL fofof.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo io jki 12 vai. ryto, 

nuo 7. iki 9 vaL vak. Treč. uždarytą, 
Ligonius priima tik susitarus.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Razidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pinnad, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
murai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optametrisUa

DR. EDMUND L C1ARA 
x/vy W. btst STREET

Tolu GR 6-24U0
. vaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—a, antrad, penkt 10—4, ir 

šeštai 10—2 vai.

Raz. GI 8-0873

Did W. M. E1SIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
(>132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

Hot Springs kolonijoje
Senosios kartos lietuvių Karš

tuosiuose šaltiniuose (Hot 
Springs) jau įsikurta iš seniau. 
Geras oras ir graži gamta, taip 
pat, pigesnis pragyvenimas, ma
tyt, juos bus sutraukę. Pasku
tinių kelių metų laikotarpiu jau 
pradeda atsirasti ir paskutinės 
imigracijos lietuvių, nuo tėvi- 
nės okupanto pabėgėlių.

Juo toliau, juo jų daugėja. 
Dėl to, pereitais metais ten lan
kęsis J. Vaičiūnas buvo sudaręs 
laikinąjį komitetą LB apylinkei 
steigti, šių metų pavasarį at
silankęs kun. dr. Juozas Praus
kis atlaikė pamaldas, sukvietė

Dft A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

t

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rebid. teief.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CH I R O R G A S 

•Priima tik susitarus.
--- V- ' - ' *

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8,

150 DOL. PIGIAU 
SPALVOTA TV — 

R ADU AS - PATEFONAS

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais' uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
26T8 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis; Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.: antrai nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso- ttlsfu 776-2880
N»uį«s rez. teief.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

į
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2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

. JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. T«L: YArds 7-1138-1139

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

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimų.

DR. V. P. TUMASONIS 
chirurgas 

2454 WEST 7Tsf STREET 
Ofiso tolofu HEmlock 4-2123 
Reiid. folof.: Glbson 8-6195 

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

po pamaldų susirinkimą, kuria
me buvo išrinkta laikinoji LB 
apylinkės valdyba: J. Bružas, E. 
čarnienė, St. Draugelis, J. Gry
bauskas ir K. Plepys. Išrink
toji valdyba jau atliko daug gra
žių darbų: pasistengė, kad lie
tuviai būtų paminėti vietiniuo
se dienraščiuose. Trijuose nu
meriuose buvo aprašyta ne tik 
lietuviai ten gyveną, bet ir lietu
vių tautos kryžiaus keliai, Lie
tuvos dabartinė padėtis, komu
nistinio okupanto užmačios ir 
1.1. Pirmame puslapyje įdėta pa
sikalbėjimas su Bružu ir Gry
bausku. Tai bene pirmas kartas, 
kad lietuvių ir Lietuvos vardas 
paminėta vietinėje spaudoje.

Valdyba nusistačiusi ruošti 
Rugsėjo 8> Vasario 16, birželi
nių įvykių, Pavergtų Tautų sa
vaitės minėjimus. Mėgins su
sirišti su Kitomis tautybėmis.'

Kalbėtasi su miesto burmis
tru. Jis labai lietuviams palan
kus. Ir ateityje jis pažadėjo lie
tuvių veiklą remti.

Svarbus užsimojimas: sure
gistruoti visus mirusius lietu
vius, Hot Springs kapinėse pa
laidotus.

Iki dabar valdyba turi savo 
sąrašuose apie 50 lietuvių, pri
tariančių LB minčiai. Dar ke
lis kartus tiek yra neužsirašiu
sių, bet valdyba tikisi, ir juos 
pritraukti.

Lietuviai daugiausia verčiasi 
motelių ir kitokiais verslais. Sta
sė Jucienė (Ina Motei), P. Pe- 
trulionis (Palanga), Bronė Mar
tin (Southern Aptm., O ir A.’ 
Bertuliai (King Arthur Ct.), 
A .Bernotas, Mickus, J. Goštau
tas, Shaltis, Gr. ir G. Sakevičiai 
(Birch Motei) ir kiti, — tai mo
telių biznis. Chainauskienė tu
ri užkandžių prekybą ir mažą 
viešbutį. Tokių yra ir daugiau.

Nenorint tenka prisiminti Sa- 
kevičių šeimą su keturiais vai
kais. Vyresnioji duktė Vida, 
šešiolikmetė, tik ir laukia lietu
viškos spaudos ir ją su malonu
mu skaito. Ne, tikrai nemeluoju 
ir neperdedu.

Dar šįmet į Hat Springs at- 

lis liaudies menininkų visiškai 
nebepaiso, kad kūrinys būtų me
niškai užbaigtas... ypač nejau
ku žiūrėti , lyg epidemija, pa
plitusias “šakes”, vadinamas 
žvakidėmis, kurios esančios ver
tos kerėplų vardo. Pasirodo, 
bent tokių gintaro “žvakidžių” 
srity lietuvius aiškiai pralen
kia latviai. (E)

— Vilniuje išleistas Re
ginos BaJčikonienės - Songai- 
laitės ir Juozo Balčikonio spal
votas leidinys (vadinamas, ang- 
lo-saksų kraštus sekant, “bukle
tu”) “Tautiniai drabužiai” (pa
gyvenusių žmonių šokių kolek
tyvams).. Parodomi tautinių 
drabužių pavyzdžiai, buvę pri
taikyti ir'liepos mėn. Vilniuje, 
Vingio parke, įvykusiai dainų 
šventei. (E)

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Skubiai sutvarkome visus, kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. \

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu: -

Kreipkitės i
WALTER RASK - RASČ1AUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

kios šeimos. Iš jų paminėtina 
Rūkų šeima. Tur būt, daug kas 
esame skaitę. Sibiro tremtinės 
S. Rūkienės, atsiminimus. Greit 
išeis antrasis tomas.

Rūkai įsigijo nuosavybę tik 
sau gyventi.

Gal ateis laikas, kada Karštų
jų šaltinių lietuvių kolonija dau
giau išsiplės. Teks dairytis bū
tinumų: savo kunigo ir dakta
ro. Apie tai šnekėjosi LB lai
kinoji apylinkės valdyba, daly
vaujant ir. iš Chicagos J. Vai
čiūnui, LB čikagiškės apygar
dos valdybos vicepirmininkui.

Šįmet Hot Springs lietuvių 
koloniją aplankė nemažai lie
tuvių iš visur, o daugiausia iš 
Chicagos. Vieni gydėsi voniose, 
kiti sustojo pas pažįstamus, ki
ti šiaip sau pasižiūrėti užkly
do.

Laikinoji apylinkės valdyba 
šauks susirinkimą rugsėjo 3 
dieną, kur bus išrinkta nauja 
valdyba. Linkėtina daug sėk
mės Hot Springs lietuviams ir 
jų LB vadovybei.

- Gintaro dirbiniai
Dekoratyvinė dailė; ypač gin

taro išdirbiniai (juos gerai pa
žįsta ir Vakaruose gyveną) te
bekelia įvairių klausimų ir jie 
kartais ryškėja okup. Lietuvos 
spaudoje. “Literatūros ir Me
no” savaitraštyje (nr. 25) iškel
tas įdomus reiškinys: teigiama, 
kad apdorojant gintarą; “jau 
beveik išgyvendinta neskonin
go tekinimo, skutimo bei šlifa
vimo praktika, kai buvo siekia
ma natūralistinio mineralo pa
našumo į gėlės lapą ar žiedą, 
uogų kekę ar grybą. Baigėsi 
taip' pat beatodairiška gintaro 
piaustymo fepidemija”...

Atskleista tai, kad gintaro — 
metalo dirbiniuose, ypač papuo
šaluose ryškėja nauja tendenci
ja — vis daugiau juose naudo
jamas metalas (bronza, mel- 
chioras, geležis, varis, sidabras). 
Atrandama ir kai kurių neigia
mybių; pažymėta, kad “dauge-

l|r

trokas ir besivartaliojantieji 
velnio išmislyti kabliai. Velionė 
buvo gražiai atvežta prie duo-; 
bes, pamažu įleista ir be jokių 
sukinėjimų padėta į savo vietą./ 
Visiems labai patiko, kad laido-' 
jimas buvo pagarbus ir tvarkin
gas. Vėliau visi palydovai bu
vo pakviesti į Račiūno restora
ną užkandai.

Ona Klumbienė prieš 78 me
tus būvio gimusi Lietuvoje, 
Priekulės vis., Vilkių kaime, 
prie Veviržėnų. Amerikon ji at
važiavo prieš 60 metų., čia iš
tekėjo ir užaugino šeimą. Liko 
duktė Anna Gricius su šeima, 
6 anūkai ir 4 proanūkai.

Povilas Ridikas gražiai tvarkė 
visus laidojimo reikalus. Prie 
duobės pasakė turiningą kalbą. 
Klumbienė buvo gera moteris, 
ji ištiesė ranką pagalbos reika
lingiems. Visos ją pažinusios 
apgailestaujame, . kad ji ilgiau 
nepagyveno. Tebūna jai amži
noji ramybė-

Josephine Kontrimas Tolkus

Už namų sudeginimą 
gavo nuo 2 iki 6 metu
Kriminalinio teismo teisėjas 

Kenneth R. Wendt nuteisė tūlą 
L. T. Van, 44 m., iš 6012 £o. 
King Drive, nuo 2 iki 6 metų ka
lėjimo už taį kad jis 1968 m. 
balandžio 13 d. sudegino dviejų 
aukštų aparimentinį namą prie 
3828 W.- JaeksomBlvd. 

—-------
Gražiai palaidojo 
Oną Klumbienę

Pirmadienį, rugpiūčio 24 
kagimierin. ėsė gražiai palaidojo 
seną 18-tos kolonijos gyventoją 
Ona Klumbienę. Apie 15 pilnų 
mašinų palydėjo velionę į kapus, 
pasimeldė prie duobės ir visų 
akivaizdoje- nuleido į amžinos 
ramybės vietą.

Sakome gražiai todėl, kad 
garbingai moteriškei laidoti ne
buvo vartojamas skrypiantis

d.

— Čikagos Jūrų Šaulių “Gen. 
Daukanto’* kuopa šį šeštadie
nį, rugpiūčio 29 d.- Union Pier 
vasarvietėje ruošia linksmava- 
karį. Gros Joniko orkestras, 
bus baras ir laimėjimai. Kitą 
dieną, sekmadienį svėciai bus 
nemokamai pavėžinami laivu 
“Generolas Daukantas”. Visas 
parengimo pelnas skiriamas 
laįvo išlaikymui- h Valdyba

— Teis. Leopoldas Mūrelis 
, savo darbu ir sugebėjimais pa- J 
. deda Balzeko Lietuvių Kultu-J 
i ros muziejui, talkininkauda-j 

mas gausiame knygyne. Jis 
[ bendradarbiauja Naujienose ir 

kituose lietuviškuose laikraš
čiuose.

1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Rhone: OLympic 2-101’'

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

MICHIGAN’S “ALMOST” GOVERNOR’S MANSION 
will be one of the highlights of the Marshall Historic 
Home Tour, Saturday and Sunday, Sept. 12-13. The 
Greek Revival-style mansion was built in 1837 “on 
speculation” that Marshall would be selected as state 
capital. According to legend, the city lost to Lansing 
by one vote. Open to the general public for the first 
time, the governor’s mansion is one of eight struck 
tores “on tour” including seven from the 1837-1868 
period and one 20th Century home in the traditional 
manner For ticket information write: Marshall His
torical Society, Dept. DMS, P. O. Box 15, Marshall, 
Mich. 49068

TĖVAS IR SŪNUS

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

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
Telef.; TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

lEMbBc T-8SW.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

Tek: 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

BUTKUS - VASAITIS

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITeS naujienose



į
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JAV karštis visus kankina, tuo tarpo Baffin saloje, esančioje radaro 
AStoty žmonės karščio nejaučia, šis radaras saugo visą Šiaurės Ame- 
srikos sritį- Radaras turėtu laiku pastebėti į JAV siunčiamus lėktu

vus arba raketas, šiaurėje visą laiką šalta.

1$ CHICAGO S IR 
APYLINKIŲ

: Pakėlė bausmes už 
vandens teršimą ........

Chicagos miesto taryba pir
madienį bausmes už Chicagos 
vandens teršimą padidino tri
mis šimtais dolerių. Vietoje 

\ J$200 dabar vandens teršikai bus 
baudžiami po $500 pinigine bau
da ir 6 mėnesiais kalėjimo.

t CTA pašalino 62 i ■ ...
v, 1 Chicagos tranzito administra

cija (CTA) pranešė, kad nuo šių I 
pietų pradžios ji jau pašalino iš 
tarnybos 62 asmenis, kurie bu- 
yo patirti apvoginėję autobusų

. dėžėse surinktus pinigus. Nu
baustieji yra autobusų vairuoto
jai, kasininkai ir tokie, kurie iš 
autobusų Į skaičiavimo punktus 
vežioja pinigų dėžes. CTA bo
šas Dement aiškina, kad pinigų 
sukčiavimas visuomet buvusi 
problema, bet jis netikįs, kad 
pavogta po $6.000 kiekvieną die
ną kaip laikraščiai rašę.

Ruošia įstatymą 
prieš bombininkus

Dlinojaus senatorius Ralph 
Smith ruošia įstatymo projektą, 
kuriuo būtų Įvesta federalinė vi

I jos reikalavimą patenkinti, aiš- 
kindamos, kad moterims toks 

{verslas netinka. Dėlto ji turė
jusi $1,250 nuostolio. Firmas ji 
{skundžianti ne tik savo, bet “vi
sų" moterų vardu ir visų mote
rų vardu reikalaujanti iš tų fir
mų $100,000,000 atlyginimo...

HELP WANTED -r FEMALI
Darbininklv Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių keikia

Jeff Fort pasidavė .
Chicagos gaujų koalicijos 

“Black P. Stone Nation” vyriau* 
sias bosas Jeff Fort atėjęs į Kri
minalinį teismą pasidavė teisė
jui Charles Jones. Varantas 
Fortą suimti buvo išrašytas jau 
praeitą penktadienį ir jo užsta
tas buvo pakeltas iš $2,500 iki 
$25,000, bet Forto advokatas 
James Montgomery laimėjo, 
kad teisėjas užstatą vėl suma
žino.

ŠĮ kartą Fort kaltinamas dvie
jų asmenų sumušimu 1967 m. 
kovo 11 dieną.

WANTED
Full Time: 7 A.M. to 3 P.M. and 3 P.M. to 11 P. M. 

ALSO
i PERMANENT RELIEF NURSES . ;

With California Registration or. eligible. Liberal Personnel 
policies. Write or call

PACIFIC GLEN HOSPITAL ‘ 
712 So. PACIFIC AVE., .GLENDALE, CALIF. 91204 

(213) 241-5131
An Equal Opportunity Employer :

BILLER TYPIST :
GENERAL OFFICE

Must be fast, accurate, like figures. 'Small-3.girt office, electric typewriter, 
electric calculator and NCR — - ----- ■-

insurance.'- Near Lincoln - Belmont." Goo? transportation?

NURSES

3300 mąęhihę. Liberal vacation plan, free

Better than -average wages.

CRAFTSMAN PLATING.& TINNING CO. 
'3025 No. Grenview Ave. ' 
’■ or Phone 477-1040

-----------------------—--------------- ----- ;----------L; / '------------ ------ ;________ ;_________________

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar.-^i, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALB 
Namai, Žema — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETKAS KAZANAUSKAS, preūdeatM

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
‘ BŪTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

... J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

sokių sprogstamų medžiagų kon
trolė visoje Amerikoje ir nusta
tytos griežčiausios bausmės vi
sokiems bombų sprogdintojams. 
Tą žygį pagreitinęs naujausias 
sprogdinimas Wisconsin© uni
versitete, kur užmuštas vienas 
profesorius ir nuostolių padary
ta už daugiau kaip milijoną do
lerių.

Manoma, kad tuo sprogdinimu 
buvo norima nužudyti daugiau 
policininkų, nes tą rytą, prieš 
bombai sprogstant, kas tai-pa
skambino Madisono policijai, 
pranešdamas, “Ei, kiaule, ten 
matematikos tyrimų pastate 
yra bomba. Jūs greičiau pasku
bėkite ją iš ten pašalinti”!

Chicagos oras švaresnis
Pastarosiomis savaitėmis Chi

cagos pramonės firmoms ir 
įmonėms pradėjus vietoje ang
lies 5r alyvos (naftos) kurui 
vartoti daugiau natūralines du
jas, miesto ore sieros dvidegio 
sumažėję 2,300 tonomis.

Kas tie gaujų r ėmė jail?
Du Cliicagos aldermanai įtei

kė miesto tarybai rezoliuciją, 
reikalaudami ištirti, .kuriais 
tikslais turtuoliai, kaip tas mul
timilijonierius Charles Kettering 
iš Denver, Colo., finansuoja Chi
cagos gatvių gaujas. Kettering 
pats neginčija išmokėjęs “Black 
P. Stone” gaujai daugiau kaip 
$250,000 ir bent iki metų galo 
toliau mokėsiąs po $11,000 mė
nesiui.

Aldermanų rezoliucijoje sako
ma, jog “labai sunku yra pati
kėti, kad bent kurs suaugęs vy
ras ar suaugusi moteris šiandien 
nežinotų fakto, kad tos ... gau
jos yra atsakingos už smurtą, 
neapykantą, baimę,-kriminalą ir 
daugybes kitokių piktadarybių”. 
Reikalaujama ko greičiau išleis
ti Įstatymą, kad būtų sudrausta 
veikla tokių, kurie savo turtą 
duoda smurtui skatinti.

EXPECTANT MOTHER ?

NEEDS HOUSEKEEPER .
For cleaning & c?re of 4 children, 3 
school age. One block from transpor

tation in Glenview. Salary ppen.~ ?
Must speak English. ... 2 1

.. -7248555. j.- ■ v ■’

Sfeadyl5.*‘days per week.

Apply fh person’

71 E MADISON
* - i r .v/.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

r CLERK -

Position open for young girljviri mb- 
dern suburban office. Good...typist; 
answer phones and congenial'person
ality. Excellent working conditions 
and full benefits. With a growing 
nation-wide co., located in Oakbrook. 
Phone Mr. Verstreater, at 654-0155.

TYPIST A

HELP WANTED — MALE ■
Darbininkų Reikia i

ASSEMBLERS 
Excellent -working condition, j 

-3:-H V Paid ^holidays/'•' 
7” Apply personnel depfT 
- r: (PATH s FINDER CO. < 

5445 No. ELSTON

HELP WANTED,— MALE
Darbininkų Reikia

MAINTENANCE MAN į į
■ . ---

With knowledge of am onia,] systems, electrical, plumbing 
and welding.

Experience preferred for a'Mine meat packing company, 
' near loop location,’ steady, day work. \ r

■it: • ’'-•■-Ė'' :

- Call CA 6-6598
. 1, TED THOMAS .

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

. 3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5ę 4. ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3-miegami.

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.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šfl- 
Ūvmas. garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

Moteriški apetitai
Northwestern universiteto che

mikė Mrs. Carol Moore, 32 m,, 
apskundė federaliniam distrikto 
teismui dvi brokerių firmas, 
kaltindama, kad firmos daro 
moterų diskriminaciją. Ji no
rėjusi pirkti 20,000 bušelių ku
kurūzų, bet firmos atsisakiusios

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Nužudė u12th Street 
Store” naktini sargą
Joseph Martin Ellis, 67 metų 

amžiaus per 30 metų ištarnavęs 
naktiniu sargu plačiai žinomoje 
“12th Street Store”' krautuvėje, 
1355 S. Halsted Street, praeito 
antradienio rytą rastas krautu
vėje nužudytas. Policija nusta
tė, kad nužudytas plėšikų, ku
rie j krautuvę Įėję atlauždami 
lango grotus krautuvės užpaka
lyje. Plėšikai užmušę Ellis ir 
išlaužę kasos registerį bei pasi
ėmę kai kurių prekių, išeidami 
paliko numestas sukruvintas 
kelnes.

HIGH RATES
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

$5,000 minimum
2 year certificate

NSUREI
$1,000 minimum 
1 year certificate

- Passbooks

572%
Investment 
bonus plan 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
L 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
t.---------------- ---- ---------------------------------------------------- --------- '

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 
Į pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

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

f NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL,— THURSDAY, AUGUST 27, 1970

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoils 
320S14 W. 95th St. 

GA 4-8654

5UP- him fire ano Casualty Corner.,

SIUNTINIAI
I LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiu pro- 
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
>------

~■■■■ j - ii mi^
APDRAUDŲ AGENTŪRA:

namų, automobi
liu. gyvybės, svei
katos fr biznio.

Patogios iltimoke 
limo išlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa, Kedzh Ave. PR 3-2233*---- -. . - v- - --

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

— Valerijonai Šimkus, Bal- 
fo Chicagos apskrities valdy
bos pirmininkas’ This vyriątlf 
sias vadovas,- Balfo apskrities 
ir skyrių - - atstovų - surengtame 
piknike, . kuris įvyks, 1970 m. 
rugsėjo mėn. 6 d., Bučo darže, 
Willow Springs, Illinois. Ma
loniai prašome visuomenę ru
deniniame piknike gausiai da
lyvauti. Jūsų atsilahhymaš Bus 
paskata tolimesnei Balfo ;veik
lai. Pikniko pradžia 12 valan-

— Kostas Rapšys vadovaus 
Įvairių gėrimų Barams Balfo 
apskrities valdybos ir skyrių 
atstovų rengiamam piknike, 
kuris jvyks . 1970 m. rugsėjo 
mėn. 6 d., WilloW Springs/TIl- 
Visuomenė maloniai prašoma 
rudeniniame piknike dalyvauti 
ir savo atsilankymu paremti 
Balfą. Pikniko pradžia IŽ'vaL

(Pr.)

— Studentas ~Mike Nork e 
Illinois universitetui renka 
medžiagą apie 18-toj kolonijo
je gyvenusius lietuvius. Jo tė
vukas tiktai lietuviškai temo
kėjo, jo motina abiem kalbom 
kalbėjo, jis tiktai angliškai te
kalba. Bet jis tikisi Įsigyti lie
tuvių — anglų žodyną ir pra
mokti lietuviškai.

— Lilian Gloriozo, gyv. Či
kagos pietvakariuose, užsakė 
vieneriems metams Naujienas 
savo mamytei Marijai Nevą- 
rauskienei jos gimtadienio pro 
ga.' \ q

— Alma ir Romas Mackevi- 
čiai atostogas praleido šiauri
nėje Wisconsin valstijoje. 
Atostogomis yra labai paten
kinti, nes ten gamta ir. aplinka 
primena Lietuvą.

— Rima Petravičiūtė, gabi 
deklamatorė baigusi pirmąja 
mokine Brighton Parko lietu
viškąją mokyklą,rudenį pra
dės lankyti Maria HS,

FACTORY HELP
FfLT. TSMH ONLY . : 

k y. . \ ' ; y-
Paper converting experience helpful. 
Excellent OHnpany bęupfits including

..y . Prpfit.i^^jud^ ;-L . 1

FOIL
19 MORELAND, ADDISON «

LAIMĖ BELDŽIASI
Prie 29-tos ir Quinn išnuomojama su 
teise nupirkti 2 butai po 4 kambarius,* 

gazu ir alyva šildomi.

> Tik $100 mėnesiui.
Mokėjimas padengia mokesčius, nuo

šimčius ir apdraudą pirkiniui už

$9,900. ’

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.

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

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

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

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

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

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
driudą, yejkia *notariatas.

i ' •'*’ -e.- .. ’■ . S- > -

CALL *

RAY ROLE

DRILL -PRESS
AND

MILLING MACHINE
E

Full .time.
IDEAL
'■<; : I’

2323 - NORTH' KNOX

BODY & FENDER MAN
../'■•i -WANTED ’

AUTO REBUILDERS 
723-9662;

7531 So. HALSTED ST.

BY OWNER 2 stores plus modern 
4% room apt., 2 car garage. Gas 
heat. $35,000. Suitable for profes

sional person. 3115 W. 71 St
/ ...' Tel. HE 4-4820

REAL ESTATE AND BUILDERS. 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

;-SAVININKAS PARDUODA 5% kam- 
;■ bariu 3 miegamų mūro bungalow.

7142 So. Central Park Ave.
y Tel. 735-3550

♦ VKLS Čikagos skyrius št m. 
rugpjūčio mėn. 30 d., sekmadie
nį, 12 vai. R. Bučo sodyboje, 
Willow Springs, Ilk, rengia ge
gužinę. Atsilankiusieji bus pa
vaišinti ne tik lietuviškomis deš
romis, bet ir, kitais. skanėstais. 
Veiks gėrimų baras, o šokiams 
gros Ramonio orkestras.

Skyriaus valdyba kviečia vi
sus Čikagos lietuvius užbaigti 
vasaros sezoną vilniečių rengia
moje gegužinėje. (Pr).

♦ Kviečiame tėvus registruoti 
savo vaikučius į Varnas Mon
tessori židinėlio lietuvišką kla
sę, kurioje mokslas prasidės š. 
m. rugsėjo 10 d. 9 vai. ryto. 
Registruotis nuo 9 iki 12 vai. 
tel. 770-6667 arba vakarais — 
PR 8-6514. (Pr)? t

A. IL INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago; III. 80632. Tel. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBM 
Pardavimai Ir Taiiyma* 

2646 WEST 69th STREIT 
TeL: REpublte 7-1941

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

•y. Pilna apdrauda.
RUDIS TeL CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas uis. 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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

4 BUTAI, 5-tas rūsyje, mūrinis. 
Aliuminijaus langai. 3 automobilių 
mūro garažas. Gražioj Marquette Par
ko vietoje. S47.500.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobilių mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke <554 500

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS. Mar
quette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BY OWNER

4 FLAT

5358 So. LAFLIN.

Tel. HE 4-7891

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą#

HEATING CONTRACTOR

air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų linas (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, rimj 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.

Skambinkit

Įkainavimo veltui, kreipkitės bet kada


