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dimą vystyti “taikingus santy
kius tarp visų Europos valsty-

riniu lėkauvu, nes skristi per ko
munistų valdomą Rytų Vokie
tijos teritoriją Vakarų Vokieti
jos lėktuvams draudžiama.

“Tie, kurie per dešimtmečius 
buvo pratę j Feder alinę Vokie
čių „Respubliką (Vakarų Vokie
tiją) žiūrėti kaip Į agresyvių

Indijos užsienio ministeris 
Singh pranešė, kad bus nuodug
niai ištirtas jaunų mergaičių ga
benimas į Europą.

Iki šio meto Izraelis kaltino 
Egiptą dėl pakaitų Suezo ka
nalo gynyboje. Dabar Egipto 
karo vadovybė ir spauda sako, 
kad paliaubų metu- Izraelis su
tvirtina savo apsaugas visoje 
Suezo kanalo srityje.

Nuolatinis sovietų ginklų ga
benimas į Egiptą kelia susirū
pinimo ne tik Valstybės Depar
tamente, bet ir Jungtinėse Tau
tose. Jeigu Naseriš gaus dau- 
gia ginklų, tai taikos Artimuose 
Rytuose nebus.

Atrodo, kad Jordanijos kariuo
menė yra užėmusi visus strate
ginius Amano punktus. Jeigu 
partizanai bandytų paraližuoti 
sostinės trafiką, tai karo arti
lerija labai lengvai galėtų su
naikinti jų lizdus. Jordanijos 
karalius yrą pasiryžęs siekti tai
kos. Jordanijos ambasadorius 
New-Yorke tariasi su Jungtinių 
Tautų atstovu Gunnar V. Jar- 
ringu. Jordanija netiki, kad Iz
raelis grąžintų Jeruzalę, bet ka
ralius norėtų įvesti tarptautinį 
režimą senam Palestinos mies-

šilta.
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Iš Amano ateinančios žinios 
sako, kad praeitą naktį įvyko 
smarkus susirėmimas tarp f>a* 
lestinos partizanų ir-vietos poli
cijos. Tuojau įsimaišė Jordani
jos karo policija ir suėmė kelis 
partizanus. Vienas partizanas 
nušautas ir du policininkai su
žeisti. •*

Alger Hits vogė dokumentus ii 
stybės Departamento ir per šnipus 
siuntinėjo juos rusams, buvo nuteistas 
ir atsėdėjo bausmę, o dabar dar trau
kia teisman JAV vyriausybę už tai, 
kad jam neduoda pensijos. Jam atro
do, kad JAV vyriausybė nesilaiko j$- 
tatymv, pensija jam turėty priklausyti.

Amerikos vysku
pas James Edward Walsh, 79 
metų, buvęs Maryknoll misionie
rius Kinijoje, kuris už “kontrre
voliucinę veiklą ir šnipinėjimą” 
nuteistas 20 metų kalėjimo, po 
12 metų paleistas. Atvykęs pas 
popiežių Paulių į Romą, Salva
tor Mundi ligoninėje jis padarė 
pirmą pranešimą spaudai, pa
gindamas Kinijos komunistų re
žimą už “labai geras” socialines 
reformas, kurias jis turėjęs pro
gos sekti per tuos 12 metų, sė
dėdamas Shanghajaus kalėjime. 

“Aš neturiu simpatijos reži
mui, kurs tiek suvaržo laisvę, 
kalbėjo vyskupas Walsh, tačiau 
jie įvedė tris dalykus, kuriuos 
aš laikau dideliu konstrukty
viu įnašu kinų žmonėms: būtent 
lygybė moterims, lygybė ra
sėms ir uždraudimas nemoralių 
dalykų spaudoje ir teatruose”.

Vyskupas Walsh, nors tiek 
išvargintas, kad tik kėdėje ant 
ratų bepasijudina, sakė, kad ki
nai jį traktavę “su dideliu man
dagumu ir atodairumu”.

NEW DELHI, Indija. — PTI 
pranešimu, paskerdimas vienos 
šventos karvės Bihar valstijos 
Hazaribagh apskrityje sukėlė 
kruvinas riaušes, kuriose ma
žiausiai keturi žmonės buvo už
mušti. Neišąiškinta, kaip kar
vė buvo užmušta, bet keturi 
žmonės visi buvo subadyti pei
liais. v

KAIRAS, Egiptas. — Atsar
ga gėdos nedaro. Pagal Reute- 
rio pranešimus iš Khartoum, Su
dano valdžioje “bemažko ne
įvyko perversmas”. Vienas ka
rininkas ir neribotas skaičius 
kareivių suimta. Kaltinami agi- 
tavimu steigti slaptas kuope
les kariuomenėje “su mintimi 
ateityje nuversti valdžią”.

Po 1967 m. audros žymiai nu
kentėjo šventosios ir Palangos 
miškai. Paplautos kopos dar vis 
primena buvusia audrą. ‘ Ta
čiau... Palangą, ypač jos baltos 
smėlio pusnys kenčia ir nuo žmo
nių antplūdžio, šiuo metu smė
lį saugo gyvų karklų kvadratų 
užtvaros, tačiau žmonės, ypač 
ateiviai iš kitur, tokios apsau
gos nevertina.

Svečiai, atvykę iš Lietuvos, 
informuoja, kad Palangos pa
plūdimy ne tik kojas paliečia 
naftos atliekos, — bet dažnai 
vandenyje jomis aplimpa ir vi
sas kūnas. (E)

AKKRA, Ghana. — Norėda
mas palengvinti savo jaunai ne
priklausomai valstybei greičiau 
išbristi iš ekonominių sunkumų, 
ministeris pirmininkas Kofi Bu
sią vigu trečdaliu numažino sa
vo algą. Negana to: jis prane
šė taip pat sumažinęs algas sa
vo kabineto ministeriams ir mi
nisterijų sekretorėms.

♦ Britų policija trečiadienio 
naktį rado didoką kiekį ginklų, 
siunčiamii Į šiaurės Airiją. Visi 
ginklai konfiskuotu

♦ šiaurės Vietnamo atstovas 
skuba į Paryžių, kad patirtų 
naujus ambasadoriaus Bruce pa
siūlymus Vietnamo taikai, šiau
rės Vietnamas jokių pasiūlymų 
nebeturi. Jis tvirtina, kad šiau
rės Vietnamas nemano įžeisti 
naujai paskirto Amerikos amba
sadoriaus.

♦ Rytų Vokietijos valdžia yra 
pasiruošusi praverti Berlyno sie
ną, ir leisti berlyniečiams aplan
kyti rytų Berlyne gyvenančius 
gimines.

♦ New Yorko ligoninės už
draudė negrų Young Lord gru
pei rūpintis ligoniais. Iš vienos 
ligoninės traukiasi gydytojai, 
nes jauni negrai pradėjo jiems 
įsakinėti, ką jie turi daryti.

♦ Senatorius Ed. Kennedy 
siūlo pakeisti veikiančius ligos 
apdraudos įstatymus taip, kad 
kiekvienas krašto gyventojas 
būtų apdraustas ir gautų reika
lingus patarnavimus.

Palangą aplanko 
apie 40,000 žmonių
Palanga vis susiduria su sun

kumais priimti poilsiautojus. 
Didelė dalis atvyksta iš įvairių 
Sovietijos kampų, šalia eilinių 
poilsiautojų atvyksta ir šimtai 
prekybininkų —jie iš kitur ko
mandiruojami. Tik šią vasarą

Jaunas Amerikos architektas Paolo Soleri yra Įsitikinęs, kad ateityje visi Atlanto pakraščiai bus apstatyti paveiks- 
le matomais namais. Padidėjus gyventoj ų skaičiui, jiems reikės butu. Sveikiausia gyventi pajūryje arba paežerėje. 

x šis architekto projektas galima pamatyti New Yorko Whitney muziejuje.

Vyskupas Walsh apie 
Kinijos komunistus

ROMA

Indijos ekonominė 
padėtis nepagerėjo

LONDONAS. — Nepaisant 
gautos 14 bilijonų dolerių pašal
pos, Indija šiandien yra bloges
nėje ekonominėje padėtyje negu 
buvo prieš 20 metų, praneša 
prof. B. R. Shenoy iš New Del
hi straipsnyje London Telegraph.

■Penkiolika' valstybių yra pri
sidėjusios su pagalba Indijai: 
Amerika davė 8 bilijonus dole
rių, Pasaulinis Bankas 2 bilijo
nus (daugiausia Amerikos pi
nigais), Britanija ir Prancūzija 
— po bilijoną ir Sovietų Sąjun
ga dąvė ?750 milijonų.

Prof. Shenoy rašo, kad Indi
jos žmonės mažiau valgo ir ma
žiau drabužių perka kaip prieš 
20 metų. Kaimiečių, kurie su
daro 80 nuošimčių visų Indijos 
gyventojų, uždarbis šiandien su
daro tik 17 nuošimčių to, ką už
dirba miestiečiai; prieš 20v me
tų sudarė 21 nuošimtį.

“šiandien mes stovime arčiau 
komunizmo negu prieš 20 me
tų”, rašo Shanoy.

venamųjįr’ nainų1statyba auga, 
tačiau jų nepakanka. Poilsiauto
jams tenka gyventi ir už Pa
langos miesto ribų, palapinėse, 
Kunigiškių miestely.

Pati Palanga dabar turi 7,900 
gyventojų, tačiau kasmet joje 
vieši ar gydosi apie 40,600 žmo
nių, o kasmet ją aplanko net 30,- 
000 pravažiuojančių poilsiauto-

Rusai nepatenkinti, kad lietuviu menininkai tinkamai 
nepasirodė Leninui pagerbti surengtoje parodoje

Patys rusai nepatenkinti: Lenino gimimo sukakties proga 
Maskvoje surengtoje ir jau kelis mėnesius vykstančioje parodoje 
lietuviai dailininkai, ypač tapytojai, pasirodę silpniausiai, bent 
kiekybiniu požiūriu. Tai pažymi rusų meno kritikė Svetlana .čer- 
vonaja jos straipsnyje, paskelbtame “Lit. ir Meno” savaitrašty

Ji stebisi ir klausia: kur vi
sos tos drobės, kurios buvo užpil
džiusios respublikinėje dailės 
parodoje Parodų rūmus Vilniu
je? Kur tie paveikslai, kurių 
reprodukcijos spausdinamos 
“Lit. ir Meno” laikrašty? Rusė 
kritikė nepatenkinta, -Maskvo
je nepastebėjusi nė vieno L. Tu- 
leikio darbo, nei S. Jusonio “Be
žemių demonstracijos”, S. Vei- 
verytės drobės “Plienas”, A Gu
daičio portretų, J. Čeponio pei
zažų ir t. t. Esą, latviai beveik 
visus paveikslus nugabenę į 
Maskvą, tuo tarpu lietuvių ta
pybos skyrius atrodęs pats kuk
liausias.

Svetlana červonaja, aplamai, 
Maskvoje parodytas lietuvių 
dailininkų kūrinius vertina, .pa
lyginti, teigiamai. Ji ypatingai 
išskyrė dailininko S. Džiaukšto 
“Aktyvisto žuvimą”, taip pat 
ir A. Savicko tapybą (“gilios, 
mąstančios, mūsų epochos filo
sofinio turinio kupinos tapybos 
pavyzdys”), tačiau kiek neigia
mai vertina kitų dailininkų, kaip 
.V. Gražėno (paveikslas “Revo
liucijos kariai”) ar V. Ciplijaus
ko kūrybą. •

Matyt, lietuvių dailininkų kū
ryba, ypač šiais, Sovietijoje mi
nėtais Lenino gimimo'sukakties 
metais,-dar rusų pilnai nepaten
kina, nes ir Svetlana nurodo, kad 
lietuvių tapybos padėtis esanti 
“ne laisvas sklandymas, skridi
mas aiškiu kursu, bet ir ne kri
timas, ar stovėjimas vietoje, ne 
sustingimas. Tai — didelio 
skrydžio pradžia...” Kitais žo
džiais tariant, rusai kritikai lie
tuvių dailininkams okup. Lie
tuvoje' išrašė tik patenkinamą 
pažymį ir tai reiškia: partija 
lietuvius dailininkus turės pas
pausti: neatsilikite nuo kitų...

Hanojaus delegatas
PARYŽIUS. — Po keturių 

mėnesių pertraukos,, šio mėne
sio 26 dieną atskrido į Paryžių 
vyriausias Hanojaus taikos de
rybų delegatas Xuan Fhuy. Ka
dangi Thuy grįžo tuojau po nau
jo JAV-bių delegacijos pirmi
ninko David K. Bruce paskyri
mo, tai aiškinama, Hanojus su
tinka rimčiau kalbėtis. Pary
žiaus derybos 19 mėnesių neda
vė iki šiol jokių vaisių.

Tame septynių Varšuvos Pak
to narių valstybių dalyvių, ofi
cialiai pavadinto “politinio kon- 
sultatyvinio komiteto”, pareiš
kime pabrėžiama, kad pasirašy
toji vokiečių-sovietų sutartis 
“yra svarbus žingsnis kelyje į 
įtampų atpalaidavimą”.

Sekanti sutartis su Lenkija
Politinių stebėtojų nuomone, 

esą tenka laukti nemažiau sėk
mingo baigimo vokiečių ir len
kų pasitarimų, kurie šį rugsė
jo mėnesį Varšuvoje bus vėl at
naujinti. Galima esą laukti pa
galių į . santykių ratus kaišioji- 
mo iš. “Demokratinės Vokiečių 
Respublikos” (Rytų Vokietijos) 
boso. Walterio Ulbrichto pusės, 
kuriam tačiau sovietų kompar
tijos organas “Pravda” pora die
nų prieš Maskvos viršūnių kon
ferencija parašė tokį perspėji-

Verčiau netekti komunistę imperijos Europoje 
negu rizikuoti konfliktą su raudonąja Kinija
MASKVA. — Vokiečių spaudos agentūros pranešimu, “žai

biškai” skubiai Maskvoje' įvykusios viršūnių konferencijos bai
giamasis pareiškimas davė Varšuvos pakto nariams formalias ža
lias šviesas kiekvienam individualiai pradėti arba išplėsti abipusius 
kontaktus su Federaline Vokietija.

Kennedy palikimas
WEST PALM BEACH, Fla.— 

Apskrities teisme patikrinus 
praeito lapkričio 18 d. Hyannis 
Porte mirusio Joseph Kennedy 
testamentą, kad jis yra pasky
ręs milijoną dolerių savo naš
lei žmonai ir po $25,000 dviem 
seserims. Visą kitą turtą pa
lieka savo II Pasauliniame ka
re žuvusio sūnaus Joseph var
do fondacijai, kuri turi būti 

įsteigta Washingtone ir skirta 
protiniai atsilikusių gydymui ir 
tyrimui.

Prieš jo mirtį paskelbtais 
duomenimis, Kennedy turtas 
siekė nuo $200 milijonų iki $400 
milijonų. Kaip žinia, Joseph Ken
nedy buvo mirusio prezidento ir 
dviejų senatorių tėvas.

12,669 savižudybės
BONNA (DP). —— Kaip ofi- 

cialinės statistikos skelbia, Va
karų Vokietijoje per praeitus 
metus įvyko 12,677 savižudybės. 
Iš jų 8,008 buvo vyrai ir 4,669 
moterys.

________________________ »

MASKVA. — Dr. Sacharijas 
Frankelis, autorius knygos 
“Kaip pailginti amžių ir veiklią 
senatvę”, mirė antradienį, su
laukęs lygiai 100 metų amžiaus. 
Frankelis gyveno Maskvoje.

nelengvai besugebės susigyven
ti su faktu, kad Vakarų Vokie
tija, kaip ir kiekviena suverene 
valstybė, turi savus valstybinius 
interesus ir nori vesti tokią po
litiką, .kuri turi galvoje realią 
padėtį ir realias galimybes”.

Ko satelitinės valstybės ir laukė
WASHINGTONAS. — Maty

ti sovietams buvo nepaprastai 
didelis reikalas sudaryti su Bon- 
na naują sutartį, rizikuojant iš
statyti pavojun visą savo Rytų 
Europos imperiją, teigia seni 

patyrę politiniai stebėtojai Ros
coe ir Geoffrey Drummond.

Kai kurie Vakaruose prisibi
jojo, kad Vakarų Vokietijos su
sitaikymas su Sovietų Rusija 
susilpnins Nato, atitraukiant į 
Sovietų sferą patį stipriausią 
sąjungininką Vakarų Europoje. 
Faktai rodo visai ką kita.

Sovietų Sąjunga turės dabar 
rūpintis, kad jos satelitai Rytų 
Europoje nebūtų visiškai įtrauk
ti į Vakarų Vokietijos ir Vaka
rų. Europos ekonominę ir poli
tinę orbitą.

Maskva turėjo pasirinkti iš 
dviejų rizikų mažesnįjį, dėl to 
pasirinko tą sutartį su vokiečiais 
tuo metu, kai jos santykiai su 
raudonąja Kinija vis grėsmin
giau eina prie suirimo.

Rizika Sovietų Sąjungai yra 
didesnė negu atrodo iš pavir
šiaus, ir štai dėlko:

Bonna laimėjo laisvę vystyti 
pilnesnius ekonominius ir poli
tinius saitus (su kiekvienu So
vietų satelitu Rytų Europoje. 
Tai yra, ko Vakarų Vokietija 
siekia ir tai yra, ko labiausiai už 
viską siekia Rytų Europos ko
munistinės valstybės — dides
nės politinės nepriklausomybės 
nuo Maskvos ir mažėjančios 
ekonominės priklausomybės Ma
skvai.

Rumunija, Vengrija, Čekoslo
vakija ir Lenkija nebeturi kan
trybės ilgiau laukti ypač dabar, 
gavusios Maskvos sutartimi lei-

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Juan Ramos, restorano padavė
jas labai užsigavo, kad svečias 
Guillermo Martinez, už pietus 
sumokėjęs $9.60, jam paliko 
“magaryčių” tik 16 centų. Pa
sivijęs Martinez, jis pareikala
vo daugiau, o kai tasai atsisakė, 
išsitraukęs mažo kalibro revol
verį dukart peršovė jį per krū
tine.

Dėl streiko labai 
pabrango daržovės
SALINAS, Kalifornija. — 

Daržovių farmų darbininkų strei 
kas Salinas ir Santa Maria slė
niuose pradeda atsiliepti į mais
to krautuvių kainas. Minėtuo
se slėnuose yra auginama pusė 
visos Amerikos Saločių, žemuo
gių, artišokų, brokoli ir kitų dar
žovių bei uogų.

Saločių kainos San Francisco 
per vieną dieną pašoko dvigu
bai. Salierų kaina krepšiui nuo 
$2.50 pakilo iki $4. Daržovių 
augintojai pasiryžę streikinin
kams nepasiduoti, tad streikas 
gali nusitęsti.

EGIPTIEČIAI KALTINA IZRAEIj
PALIAUBŲ SUSITARIMO LAUŽYMU

Jordanijos sostinėje įvyko smarkię 
susirėmimę su Palestinos partizanais

BOSFORAS, Turkija. — Sovietų transporto laivai visą laiką 
veža įvairiausios rūšies ginklus į Egiptą. Sovietų karo medžiaga 
buvo vežama iki paliaubų dienos, rugp. 8, bet ji kasdien vežama ir 
toliau. Vežamos kanuolės, šautuvai, kulkosvaidžiai, ir įvairiau
sios rūšies šoviniai. Egiptan vežamas ir sovietiškas maistas.

BILBAO, Ispanija. — Viena 
kepurių siuvimo firma Tolosoje 
pareiškė, kad savo tarpe beka
riaujančios Izraelio ir arabų 
valstybės turi daug ko bendro. 
Pavyzdžiui, kad ir dėvėjimą be
rečių, kurių ir viena ir kita pu
sė užsisakė po 150,000.

BERLYNAS. — Vakarų Vo
kietijos prezidentas Gustav Hei
nemann atskrido į Vakarų Ber
lyną penkių dienų vizito, nepai
sydamas Rytų Vokietijos pro
testo, kad jo Berlyne buvimas

Už pavogtas urnas 
reikalauja$25,000 
TORONTO. — Tik dabar pa

skelbta, kad praeito birželio 11 
dieną vagys iš Mount Pleasant 
kapinių mauzoliejaus pavogė 
apie 20 mažų urnų su mirusiųjų 
pelenais ir reikalauja už urnų 
grąžinimą $25,000. Tikrą pa
vogtų urnų skaičių težino kapi
nių administracija, policija ir 
vagys.

Vagystė anksčiau' neskelbta, 
kadangi buvę vilties urnas greit 
atgauti, “čia turime reikalą su 
labai, labai nesveiko proto as
menimis”, pasakė Toronto Ge
neral Burying Grounds reikalų 
vedėjas.
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aukštyn nardo. Gerokai lyde
kai pavargus, ji pritraukiama 
prie laivo ir patenka i • tinklelį
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KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

niką nebebuvo galima.
Tokiu būdu įvyko nemalonus 

sutapimas. Bet kadangi Rock- 
fordo lietuviai su Naujienomis 
visą laiką palaiko labai šiltus 
ryšius, tai jie ir šį kartą yra pa
siryžę su jomis atsilyginti. Kiek 
teko girdėti, jau planuojama 
Lietuvių Įdubo patalpose * su
rengti “Sekmadienio pusry
čius”, kurio visas pelnas bus pa
skirtas Naujienoms. • .

Plačiau apie tai bus praneš-? 
ta vėliau. žvalgas

(CHICAGO) .,. Sig Sakovricz, 
WGN Radio Personality in-Clii- 
cago, the Clubs and Organiza
tions Chairman for the 1970 
Jerry Lewis Labor Day Tele
thon meets Philip Macak, the 
Chicago Poster. Child for AIus- 
eular Dystrophy. They are ex
tending an invitation to all ia 
the Chicagoland'area -to watch 
24 hours of exciting stars and 
entertainment .over. W-f ID-TV, 
Channel 32, beginning at-9:30 
P-M. on &mday, Septeinber 6.

ROCKFORD. ILL 
Norime pasiaiškinti

Per eilę metų rockfordiečiai 
vis pasistengdavo atvykti į Nau
jienų pikniką. Vieni vykdavo 
autobusu, kiti automobiliais, 
šiais mętąis irgi buvo pageidau
ta tai padaryti. Tačiau reika
lai susiklostė taip. jog to pada
ryti nebuvo įmanoma. Mat, Rock- 
fordo Lietuvių klubas kaip tik 
tą dieną savo parke rengė tra
dicinį “Kukurūzų virimo” pik
niką, Parko vedamose knygose 
rugpiūčio 16 d. minėtam pikni-

Moterys nori būti moterys
Iš anksto plačiai garsinta 

rugpiūčio 26 diena kaip “Wo- 
men- Strike for Women”, kiek 
tai liečia Chicagą, baigėsi vi
sišku “pralaimėjimu”.

'Civic:.Piaza aikštėje, kur bu
vo laukiama 100,000 moterų, 
susirinko apie 2,500. Vakare 
apie 4,000 moterų dalyvavo 
Grant Parko koncerte. Skelb
tas streikas tą dieną visiškai 
•neįvyko; Kurios'firmos-ir ban 
kai savo tarnautoj as tą dieną 
tyčia, leido neateiti į darbą, jos 
mieliau nuėjo į paplūdimius. 
“None of that nonsense”, bm 
vo girdėti sakant.

Dvi-jaunos.feministės, dali
nusios moterų “revoliucinę” 
literatūrą Wacker Drive ir 
State gatvių kampe, pamačiu-

‘ Thxt’i where US Savings Beadscone 
su Beads ne b secure way to save. And 
yoc don’t hxvie to be making x fortune to 
gave them. Toe can get started with just 
* few doDan a payday when you join the 
Payroll Savings Han where you. work.

And now Bonds pay 5% interest when 
.field ft> maturity of-5 years, K) mouths 
(4% the first year; thereafter .£20% io 
xaaturity). That’s the highest rate ever.

Who knows, the money you save might 
just crane m handy when yon fell m love 
and marry that guy who hasn’t madeIds' 
first mdlioQ yet.

sios Chicagos upe praplaukiau 
tį laivą, kur ant denio saulėje 
kaitinosi keturi jauni jūrinin
kai, numėlusios visą savo lite
ratūrą nubėgo arčiau prie lai-

Apie 20 feminisčių su dide
liu triukšmu įsiveržė į Bergho- 
fo restorano vien vyrams rezer
vuojamą Men’s Grill, 123 N. 
Wabash Avenue, bet beregint 
buvo “nuginkluotos” jas su šyp
senomis pasitikusių padavėjų, 
pasiruošusių joms patarnauti.

Streiko ir demonstracijų or
ganizatorės turėjo eilę, rimtų 
reikalavimų: k. a. lygus užmo
kestis už lygų darbą, abortų 
įstatymų reformą, valdžios iš
laikomi vaikų darželiai ir dau
giau moterims progų politinia
me gyvenime.

“I like being girl”, viską 
pasakė vienos “antifeministės” 
nešamas plakatas.

Didėjant gyventoju skaičiui, architektas Paolo Soleri paruošė šitokį daugiaaukštį pastatą, ku
riame galėtą gyventi 170,000 žmoni y. o projektas vadinasi Hexahedronu. Jis stovi New Yorko 

Amerikos meno Whitney muziejuje.

išvažinėjome didelius 
plotus. Vos vieną 
ešeriuką sūnus pagavo,

Tuo tarpu kiti meškerioto
jai net pp kelias lydekas ir ki
tokias žuvis pagaudavo. Pa
valgę pietus, ir vėj lęidžianiės 
į ežerą. Iš meškeriotojų suži
nojau, . dkad /už poros mylių, 
prie Pelikano salos, palei žolę, 
gerai žuvys kimbančoos. -žmo
na užsispyrė, kad ir "ji nori 
meškerioti. Radau trumpą 
medžio šakelę, užrišau siūlą ir 
mažytį tinkamą kabliuką. Ant 
kabliuko žmona ir sūnus kabi
no mažas žuvytes “minos” va
dinamas.;.

Susiradę Pelikano salą, su
stojome palei -žplęs. -Praslin
kus kelioms minutėms, žmona 
su savo šakele pradėjo traukti 
ešerį po ešerio, ir ?tai gana 
stambius. Ešerius pradėjo gau
dyti ir sūnus. Tik aš su savo 
modernia meškere nieko nes u- 
gaunudr diek.1 Kartą tvėrė ly
deka ar kitokia žuvis, gerokai 
mano.sakakį ^apkand^ojo, bet 
aš tuščią meškerę ištraukiau. 
Užsimanė ir martelė pameš
kerioti. Atėmusi iš sūnau meš
kerę, <jo pamokytėj meta meš
kerę į vandenį.'

Tik\staiga plūdė pasineria. 
Traukia, bet negali žuvies su- 
•varkyti. Meškerė-linksta. Di-- 
delė žuvis trankosi i visas pu
ses. Subėgam į vieną vietą vi
sa šeima. Tinklelį pasiėmę 
jaukiame prie laivelio prisiar
tinančios žuvies. Ir matome: 
marga, graži lydeka šmaikšto-

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
^Kįeti viršeliai $4.00, jųminkšti — >^3.00.>

įdomi knyga kiekvienam įietuviui, ypač truntiuiui. Geriau
sia dovana glpbėjui, siuntusiam, siuntinius-į Vokietiją;ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:.

rN A UnJTE N O S,
- 1739 So. Halsted Street,- Chicago, Illinois ^0€08

.NA UJI E.N.0S

1739 So. įHalsted Street Chicago, III -60608

Pirmiausia patenkame 'j 
Rheinelanderio kurortinį mies 
lėlį. Toliau jau lekiame ne"au
tostrada, bet paprastų JceJių 
per miškus. Visur vps akimis 
užmatomi plotai, apaugę-eglė
mis ir gražiais beržynais. Tarp 
eglynų ir beržynų auga ir balk-, 
švos pušaitės bei kitokie lapuo
čiai medeliai. Miško paklotė 
apaugusi paparčiais, bet daug 
kur tirštai auga piktos dilgelės. 
Vietomis teko matyti didžiau
sius greičiausiai išdegusius 
miško plotus. Styro tik nudžiū
vę medeliai.

Nors po visą Ameriką teko 
trankytis, bet vistiek tokių miš 
kii, .kokie yra Europoje su sto
romis aukštomis pušimis, eg
lėmis, beržais ar;kitokiais.me
džiais neteko matyti.

Važiuojant Minnesotos vals
tijos ..keliais, pakelėse matėsi 
daug liuteronų (Luįhenan 
church) bažnyčių. .Pavažiuoji 
keliolika mylių, ir jau matai 
liuteronų bažnyčią, arba pa
kelyje lentoje užrašą, kad ne
toliese yra tokia bažnyčia. Tik 
vienoje vietoje stovėjo netoli 
kelio maža'gerokai apleista 
katalikų bažnytėlė. "Tarp miš
kų, prie ežero kaimelis. 'Kai
melio vaizdas prastokas. Bet 
užtai visur gražiai atrodo liu
teronų bažnyčios ir kunigams 
gyventi -klebonijos. Ir taip po
ros šimtų mylių miškuose ir 
-mažiausiame kaimelyje liute
ronų bažnyčią pamatysi.

Pasirodo Minnesotos valsti
jos gyventojai ne tik Dievulį, 
bet ir kunigus myli. -Jiems 
stato-puikias klebonijas ir baž
nyčioms pinigų negaili.

Ir taip -besigėrėdami gamto
vaizdžiu, aįsidurėjne -netoli 
vienos kurortinės, ^ypač meš
keriotojams, geros vietos. Bet 
deja: “Visos kabinos užimtos; 
Vietos nėra”.

Keliolika mylių pavažiavę^

sukame iš pagrindinio kelio ir, 
važiuodami -dulkes sukeliančiu 
miško keliuku^ privažiuoja
me labai didėlio Leech ežero 
pakrantę, čia meškeriotojams 
tikrai žavinga vieta, stovi net 
20 atskirų namukų. Vietovė 
pavadinta Sugar Pain t. Čia ir 
apsistojame. •

MEŠKERIOJAME

Iš mūsų šeimos esu tik aš ais- 
tingas meškeriotojas, todėl ir 
vieną meškerėlę nusivežiau. 
Nei sūnus, nei žmona ar marti 
meškerės rankoje nėra turėję. 
Nemaniau, kad jie užsiįms 
meškeriojimo “menu”. Bet čia 
-atvykus sūnus pasisakė, kad 
jis; meškeriosiąs ir mano meš
kerę imsiąs. Man gi nupirko 
moderniausią ; meškerę, bene 
$70 . sumokėdamas. Su tokia 
-modernia meškere maniau 
pirmą dieną lydekų iki valiai 
-prisigaudyti. • Pasirodo, labai 
klydau. ; • '

• • Leeęh ežeras labai didelis, 
su keliolika salų.. Vietiniai tei
gė, kad norint visą ežerą pa
krantėmis .apvažiuoti reikia 
net 600 mylių pravažiuoti. Gal 
jie ir teisybę sakė.. .

^Laivas .priklauso prie išnuo
moto namelio, bet laivui mo
toras reikia, atskirai nuomoti? 
Prieš išplaukiant meškerioti 
šios vietovės savininkas pamo-r 
kė kaip reikia šia modernia 
meškere naudotis. Uždėjo 30 
svarų svorio atlaikantį siūlą.- 
Užrišo didelį, gerą telyčią at
laikantį kablį. Ant kablio įsakė 
užkabinti gana stambią žuvį, 
vakariu (Sucker) vadinamą. 
Nuo ankstyvo ryto iki popietės

<$5.00 
$3.00 

<'$2.00

$12;00 
<$4^)0

>130

$2»00 - ir .$3.00 
$5.00 
$2.00

$L90 

$4.00 
:$4.00 
($230 
$630

tSitas .Įguląs .galite įsigyti ’Naujienų” ofise -Arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba-money '

‘ ' .orderiu. Aiuo adresu:

-Sūnaus Kastyčio dėka jau 
ketvirti metai esu vežiojamas 
po plačiąją Ameriką. Vienais 
metais po Floridą ir kitas pie
tines valstijas išvažinėjome. 
Kitais metais po Yellow stone 
parką, Salt "Lake City ir‘kitas 
vakarų -valstijas traukėmės 
Praeitais metais rytinėse vals
tijose (New England) gamtom 
vaizdžiais gėrėjomis, šiais 
metais buvo nutarta truputį į 
šiaurinę Amerikos dalį.pava- 
važiuoti. Minnesotos valstijoje 
gamta ir- ypač gausiais toje 
valstijoje ^ežerais pasigėrėti. 
Dėl susidėjusių aplinkybių vos 

. vieną savaitę teko Minnesoloje 
pabuvoti.

BENDRI ĮSPŪDŽIAI 
šeštadienį rytmetį ' pasilei- 

džįame kęlionęn. Važiuojant 
per Illinois ir Wisconsin vals
tijas pieko naujo: vaizdai 
daug Kartų, maty t i ir jokio įs
pūdžio nepadarė. Malesi tik ly
gumos, mažų lapuočiu me
džių apaugusios kalvos.

, Ūkiai atrodo tvarkingi. Apie 
ūkius; po laukus vaikštinėja 
jųodnąargių, juodų ir žalmar- 

.Rąiyių bandos. Kai kur 
matėsi tūkstančiai baltų vištų; 
kurios aptvaruose Žemę kaps- 
tinėjo, šliekelius bei akmenė
lius rankiojo. Didžiausi plotai 
kukurūzų apsėti. Avižos jau 
išbalusios ir ūkininkai mašino- 
miš-jas kirto. Kitur jau alfa - 
alfa ir šienas nuplauti, bet kai 
kur dar buvo pjaunamas. Daug 

. kur-matėsi dideli vandens pur
kštuvai žemei drėkinti.
v ^Trumpam -sustojus, šienas 
kvepėjo. Pasijutau lyg tėviš- 

' kėgė, Lietuvoje, atsiradęs.
Oras švarus. Išsprukus iš dvo- 
kiančio įvairiais degalais ir 

j dūmais-su teršto oro aplinkos, 
pasijunti geriausioje nuotai
koje. Prisiminus vaikystės laP 
kus, tiesiog užeina noras ba-j 

š,; sąmvpo rasotas pievas ir lau- 
H kus palakstyti.

,'ū Mr taip besigerėdanii. Wiscon 
. .sin valstijos fiitiais pravažiuo-

ZAc x dcsEt fiafl of digšhlc Wchcfors Sat 
•tartess.

But thaft the ruK.
Myoa’rccDecfthosewoeienwhodoesa’t 

vast to get married, at least not right 
-*way,yoafaww whttwe inexn. -

Yon want to five a fittie first. -Yoa want 
.to kick np jeor beds, see a fitde of-the 
World before yon setde down.

ežero bei į laivą. Moterys sukelia to- 
mažiuką kį džiaugsmo klyksmą, kad 

net salos miške skambėjo ai
das. Pasirodo buvo pagauta 
šešis svarus sverianti lydeka. 
Užkabinus mažytę žuvelę ir 
vėl plūdė pasinėrė. Traukia, 
negali patraukti. Meškerė net 
linksta. Ir vėl su tinkleliu su
bėgam visa šeima. Ir kągi— 
panaudojus visą jėgą, ištrau
kia žolėse įsipynusį mažytį 
ešeriuką. Po to dar poros sva
rų svorio lydeką sugavo.

'•(Bus daugiau)

l..Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS U t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ...._________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL
•4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA l,l£*

TUVA. 699 psL _ ______ L--*_____ 2—_____ —
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ____
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEįKLA.

154* psl. .. ................... J...'....'..................... .............. ..............
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
. RIJA, du tomai, .207 ir 225 . psL
8- Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 J>sl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL ___U___

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS 'MILUKAS, Jo ,gyvanimas
Tr ' darbai." ........4________________ „J___

11. Adomas P. Jasas, BŪK .PALAIMINTAS! ___________ 1_.
12. -Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 -psl., minkštais
’ ' . viršeliais $2X»', kietais . ___ ___ -------------________
13. Juozas,švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. _________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ___________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ' ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______
16..C. R. Jurgėla,.HISTORY.OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ?.__
18. Kip^s ^Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA

310 -psl.-----;------- —-------------------------------
19. py. J. Končius, VYTAUTAS -THE GREAT,

angliškai. ------ ------------------- ---------

SAVAITĖ AMERIKOS ŠIAURĖJE
jame švariai atrodantį Stevens
— Point miestą
MINNESOTOS



IŠ KRAŠTOTYROS KLAIPĖDOS KRAŠTE;
Muziejinė veikla !

Naujienoms paruošė MARTYNAS BUNDELIS
< ' (Tęsinys)

Vidurinis akmens amžius (me
zolitas) 8000 iki 3500 pr. Kr., 
irgi gana ilgai užsitęsė. Tada 
jau klimatas pasidarė švelnes
nis, turtingesnė gamta teikė kiek 
geresnio pragyvenimo sąlygas... 
Atsirado ir kiek daugiau žmo
nių, bet ir jie klajokliai, susto
davo tik, kur daugiau žuvies, 
kur medžioklės apstu ir daugiau 
augalinio maisto. Vienintelis 
prijaukintas gyvulys buvęs šuo. 
Nėra iš tos gadynės kapų, tai 
ir nežinome, koks buvo tas žmo
gus, kokios kilmės. Atrodo, mi
nėtąjį "Strazdabalio durpyno 
skenduolį gal ir būtų galima skir
ti mezolito laikams. Jo būta 
kresna neaukšta figūra. Tačiau 
bent kiek tikresniam sprendi
mui čia per mažai davinių. — Iš 
tų laikų jau žymiai daugiau ra
dinių: įvairiose vietose krašte, 
o ypač Kuršių Neringoje bei 
Smeltės uoste surasta akmens 
kirvukų, kaplių iš elnio rago, 
j ietigalių iš titnago, kaulinių že
berklų ir pan. Klajotojai namų 
dar nepastatydavo, bet arti pa
liktų ugniaviečių, kur aptinka
mos suanglėjusio maisto lieka
nos, naktimis išsikasdavo duo
bes, jas apsaugai nuo plėšriųjų 
gyvulių apdengdavo šakomis.

3. Naujasis akmens amžius 
(neolitas) 3500 iki 1500 pr. Kr. 
žmonės išmoko akmenį šlifuoti, 
jame išgręžti skylę, ir įdėti kotą. 
Taip sustiprinto smūgio jėga 
žmogus pasidarė gyvūnijos vieš
pačiu: pavyko jam pasidaryti 
vis tinkamesnių įrankių gyvu
liui nudobti ar žuvį pagauti. Tai 
ir randama visokių formų ak
mens kirvukų, skiltuvų, titna
ginių įrankių ir kumštinių ak
mens ginklų. Gausingiausia ne
olitų radinių vieta yra kopos. 
Pasirodo, kad tada Neringa bu
vo tankiausiai gyvenamas kraš

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

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

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

Romaną- galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r
POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų siekį —

- Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato. 157 psl $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Elėraščiai. 112 psl. 

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

kinys, 95 psl. $2.00.
5 Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
a Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

P81’ T^Kleopas^Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl $2.00

8 Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl $2.00.
9’ Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10^ Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, .BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.

• l£ Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie
3 išviėtintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis., $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14 Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės. 95 psl. $1.00.
15 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl.. $3.00.
16 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ. 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.

' 17.' Petras Sapalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-
haii82petra$SSagata$, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.

19 Eugenijus Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Elės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl $2.50.
21 Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 

Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.
55 2& Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra
šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.

24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psl. $3.00.
* Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

‘NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

tas visame pajūryje. Prof. 
Tischler iš to laiko turi suregi
stravęs arti 100 gyvenamų vie
tų. Numirėliai jau laidojami į 
žemę, žemėje užkasami surišti 
(Hockergraeber). Matyt, tikė
ta, kad lavonas gali grįžti vai
duokliu ir gąsdinti gyvuosius.

Prieš naujosios akmens gady
nės pabaigą įvyksta žymi per
maina, apie 2300 pr. Kr. į Pa
baltijį atsikrausto kita žmonių 
padermė. Ateiviai yra aukštes
nio ūgio, ilgagalviai ir siaura- 
veidžiai. Kartu jie atsineša ki
tokią ekonominę ir socialinę 
struktūra, viršija čiabuvius, ku
rie jiems greit asimiliuojasi. Jie 
statėsi jau tvirtesnius namus, 
augino bandas, arklo ir arklio 
pagalba pradėjo apdirbti žemę, 
auginti miežius ir kviečius, o žir
gu vykdavo karan arba ir me
džioklėn. Visi mdkslininkai su
tinka: tie indoeuropiečių kilmės 
ateiviai yra vėlesnių aisčių gimi
nių kraujo ir kalbos protėviai. 
Net Karaliaučiaus proistorikas 
Dr. Gaerte pripažįsta: “...das 
sind die Blut-und Sprehahnen 
jener Voelker, die der Orden bei 
seinem Auftreten im Baltikum 
vorfindene. Jų ainiai, (Baltų 
giminės), tūkstančius metų iš
gyvenę savo krašte, yra ne tik 
Pabaltijos, o ir visos Europos 
seniausi autochtonai. Jų pader
mės žmonės nuolat čia gyveno 
virš 4000 metų, germanų kil
mės gyventojai daliniai tik 700 
metų, o rusai atėjo tik prieš 23 
metus.

4. žalvario amžius. 1500 iki 500 
pr. Kr. skaitomas nuo tada, kai 
pabaltiečiai pradėjo savo kovos 
ir darbo įrankius gaminti ir iš 
metalo — vario, arba kiek su
kietinto žalvario. Randame jau 
ir papuošalų ne tik -gintaro, o ir 
iš žalvario. Klaipėdos krašte 
aptikta tos gadynės ypač svar
būs palikimai: hetitų dievaičio

Solistai repetuoja su muz. Alvydu Vasaičiu, matomu pr'e fortepiono. šalia jo operos solistai: Stasys Baras, Da
nutė Stankaitytė, Algirdas Brazis ir Jonas Varnelis, š uos keturis mūšy iškiliuosius solistus girdėsime Ateiti
ninku Kongreso proga rengiamame simfoniniame konce'te, kuris bus rugsėjo 5 d. 8 vai. vakaro Orchestra Hali 
salėįe. Be to, pirmą kartą šiame kontinente Chicagos Simfoninis orkestras atliks Čiurlionio kapitalinį veikalą 

"Jūra", ši koncertą diriguoja-maestro Vytautas Marijošius.
V. Kaulinus nuotrauka

Tešob žalvarinė statula (šer
nuose), žalvario kirvukai (Kalo- 
tėje ir Stremeniuose) ir ištisas 
rinkinys žalvarinių išdirbinių 
(‘Gedimino dvare). Patekę į 
moksline literatūrą, jie užpildo 
įrodymo spragas buvusiems pre
kybos santykiams su tuometinė
mis Maž. Azijos kultūromis. Ke
letas jų atspausdinti ir M, Gim
butienės išleistame veikale The 
Balts.

5. Geležies amžius 400 pr. Kr. 
iki 1200 po Kr. ginklai ir įran
kiai daromi jau iš geležies, o pa
puošalai iš žalvario bei gintaro, 
šitas paskutinis proistorės laiko
tarpis puikiai reprezentuojamas 
krašto kapinynuose, iš jų turi
me ir daugiausiai radinių. Yra 
senkapių, kur per visus tuos 
1600 metų ištisai buvo laidoja
ma, jie kai kur apima iki 10 
maržų plotus, žymiausi būtų: 
Plu.čių ir Aukštakiemio (Klai
pėdos aps.), Mišeikių, (Šilutės 
aps.), daug jų ir Vilkyškių, Pik
tupėnų ir Lauksargių apylinkė
se. Atsižvelgiant į. formų-paki
tėjimus, tas amžius skirstomas 
į gadynes: ■ '

Iš Romos gadynės muziejuj 
charakteringesnių radinių buvo: 
fibulos (laiptinės ir akinės), Ro
mos monetos, stikliniai Romos 
darbo karoliai, Romėnų gamy
bos ginklai ir kt.

Tautų kraustymosi gady
nės radinių muziejuje laikomi: 
laukinės fibulos, fibulos su ap
kaustais, apyrankės, antkaklės 
su glaisto (emalio) klodų, gė
rimo ragai su apkaustais ir kt. 
Toje krašto praturtėjimo gady
nėje buvo dėti pagrindai, kurių 
eigoje Maž. Lietuvos pajūrio 
kiltys tapo kultūros centru ir 
darė įtakos gretimoms rytinių 
baltų sritims.

Vikingų gadynės — vikingų 
kardai, keletas su pasidabrinto- 
•mis rankenomis, geležiniai pei
liai, įvairios fibulos su omamen- 

lž pirmo žvilgsnio galėtum pamanyti, jog tai yra apačion smunkanti 
Havaję ugniakalnio lava, bet taip nėra. Tai yra elektroniniu mi

kroskopu padidintas labai mažas paspirgintę lašinuku gabalėlis.

tiks, verpimui ir audimui įtai
sai, auskarai, žiedai, kelios ur
nos ir kt. Nemuno deltoje ir Kur
šių marių pakraščiuose rasta 
liekanos buvusių prekių apy> 
vartos sandėliu.

Apie 1200 po Kr. prasideda is
toriniai laikai, vokiečių, ordinas 
kalavijo jėga įsiveržė į kraštą. 
Prabaltų ainiai, daugiau negu 
100 generacijų puoselėję kultū
rinę pažangą krašte, buvo gero-, 
kai įsikūrę, tai aiškiai parodo ar
cheologinio skyriaus gausūs ra
diniai.
Numizmatika, etnografija ir 

miesto'praeitis
Numizmatikos skyriuje sudė

ta apie 2500 monetų iš įvairių 
laikų ir kraštų. Seniausi tos rū
šies eksponatai iš Romos čia 
patekę gelež. amžiuje, daugiau
sia 3-ame ir 4-ame šimtm. Įdo
mus radinys, nors ir menkesnės 
muziejinės vertės: dėžutė su 92 
monetom, rasta po namo pama
tais Kantvėnų kaime, filosofo E. 
Kanto kilmės tėviškėje. Tai įvai
rūs belgų, rusų bei vokiečių me
taliniai pinigai, berods, jau iš 
viduramžių laikų;-

Keramikos skyrius kolkas dar 
mažai užpildytas. Muziejus tuo
met dar laikomas .daugiau isto- 
riniai-archeologinio tipo. Tačiau 
ir čia visokių urnų ir šukių su 
ornamentais, daugiausia iš ko
pų keliaujančių smėlkalnių ati
dengtų senovės gyvenviečių, bei
iš vėlesnių kapinynų krašte, pvz. 
iš Kiošų senkapių. Būta ir ke
letas sveiki! urnų,-, surastų Pa
marių pakrantėse.

Etnografinis skyrius pačiame 
muziejuje nebuvo gausus. Tos 
rūšies eksponatų bet buvo sure
gistruota pas ūkininkus ir lauk
ta erdvesnių muziejaus patalpų. 
Jau užkonservuota ir. išstatyta 
keletas medžio išdirbinių, šiek 
tiek ir audinių. Tuo reikalu tar
tasi ir su Dr. Scheu, kurio rin-

Užpuolimai gatvėse
Chuliganų siautėjimas 

Vilniuje ir Kaune
Vilniuje ir Kaune vis gausiau 

užpuolimų gatvėse. Tai matyti 
iš vis dažnesnių aprašymų ne 
tik “Komjaunimo Tiesoje”, bet 
ir pačioje “Tiesoje”. Pateikia
mos užpuolikų pavardės ir jos, 
labai dažnu atveju, rusiškos ar 
bent slaviškos.

čia dar vienas tokių, kaip 

kinys kelis kartus gausesnis, 
ypač rūbais, ar ne perkelti į Klai
pėdos muziejų.

Miesto istorijos skyrius savo 
apimtimi ne menkas, tačiau ne 
būdingas nušviesti jo istorinę 
praeitį. - Būta ir dokumentari- 
nių dalykų: keletas amatinin
kų cechų insignijų, vokiečiams 
amatininkams suteiktų privile
gijų originalai ir kt.- Gal įdomes
nės, turinčios savo istoriją tame 
skyriuje, buvo keletas Klaipė
dos pėstininkų pulko (jame tar
naudavo vietos lietuvininkai) 
standartinių vėliavų ir ginklų. 
Viena iš jų buvo patekusi Rusi
jon, ir tik, vėliau caras ją grą
žino kaizeriui. Iš Klaipėdos Pre
kybos rūmų buvo perleista mu
ziejui miesto ir apylinkės pavir
šiaus reljefas, gražiai pagamin
tas, bet jau kiek pasenęs (20-jo 
šimtm. 'pradžios), nes miestas 
tuo tarpu buvo jau žymiai pasi
keitęs — paaugęs.

Tai trumpa kraštotyrinio dar
bo apžvalga. Ji buvo vykdoma 
ir toliau. Jau buvo galima pa
sidžiaugti, gražia darbo pradžia, 
net geroku įpusėjimu: iš viso 
buvo registruota ir išstatyta 
daugiau 8000 eksponatų, impo
nuojančių ne tik specialistų ra
teliui, bet ir kitiems lankyto
jams, kurių tarpe ne mažai bū
davo iš užsienio.

Užėję naciai tuojau užantspau
davo muziejaus patalpų duris, o 
keletą dienų vėliau visus ekspo-

natus, sukrovę į sunkvežimį, iš
vežė Vokietijon, nieko neatsi
klausę nei muziejaus draugijos, 
nei jo darbuotoj ų. Neteko nei 
sužinoti, kokiam muziejui ta ver
tinga medžiaga buvo prijungta. 
— Tačiau ilgų metų darbas ne
buvo veltui, žymi dalis pasiektų 
rezultatų jau buvo atspausdin
ta, su atvaizdais ir aprašais, bu
vo įėjusi net ir į kitų tautų mok
slinę literatūrą.

(Surašyta pagal A. žiemio 
straipsnį “Kraštotyros darbai 
Klaipėdos Krašte”, atspausdin
tą laikraštyje “Vakarai”, Klai
pėdoje, 1937 rugsėjo 18 d. — 
Patikslinta ir papildyta).

(Pabaiga) 

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

S. Petersonienė

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

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

2. Jonas Mtnelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,50 dol.

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

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

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psl.į kaina 1,50 dol.

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

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

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

N A U J IENOS,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608. ' į

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

nsure

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

okup. Lietuvoje mėgiama pa
brėžti, “chuliganiškų išpuolių”, 
šį kartą, kaip matyti iš “Komp. 
Tiesos”. (116 nr.)» toks skir
tumas, kad užpuolikai praeivių 
buvę apkulti. Vieną šios vasa
ros vakarą vilnietę B. užpuolė 
trys “chuliganai”” (būtų arčiau 
tiesos tarti — ateiviai iš Rytų 
— Red.), čia pat atsirado du 
lietuviai, jie užpuolikams pasto
jo kelią ir, anot laikraščio, pra
sidėjo... Byrėjo sągos, skardeno 
dažni rankų smūgiai. Lietuviai 
nugalėjo .užpuolikus.

Kas jie per vieni? Aišku — 
“chuliganai”, Vilniaus šlifavi
mo staklių gamyklos “kolekty
vo nariai”: V. Nilovas, V. Čer- 
niavskis ir G. Gutkovas. Jie bu
vo nubausti. Laikraštis pagyrė 
merginos gelbėtojus ir dar pri
dūrė, kad “taip pridera elgtis 
mūsų visuomenėje. Chuliganai 
galėjo būti ir sužeisti ir už tai 
nebūtų niekas baudęs”^ (E)

help your < > 
HEART rUND^F 

help your HEART

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

, metams __ _______ _
pusei metų __________
trims mėnesiams ---------
vienam mėnesiui_

- Kitose JAV vietose: 
metams_________
pusei metų

LUCUUUN ______ ** ’ ------ --— - r

pusei metų---------------- xnemis ginti pati valstvbiu-
— ----  -- mo principą. Savo taiku šio
Užsieniuose: politikas Patrick drą-

metams -------------------- sušuko: “Duokit man lais-
vienam mėnesiui ______ arba atimkite man gyvybę ,
“ 7 ? " iau daug vėliau atmintinas

Naujienos eina kasdien, \ ™ • i
sekmadienius. Leidžia Nauji krasto tuometinio Preziden 
drovė, 1739 So. Halsted St, Trumano griežtas žodis Kon 
UI. 60608. Telef. HAymarkese, kai jis spiriamas to Kon- 

Pinigus reikia siųsti pašbso lyderių 'bet kokia kaina 
Orderiu kartu su užsakymu. kti pasauiinės taikos, tren-

$20.00
$11.00
$6.00
$2.00

$18.00
$10.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, i kumščiu į tribūną ir SUSU-
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. šeštadieniais — iki 12 vai “Laisvę reikia labiau mylė- 

=’ - - —už taiką”. Tad sekdami šiais
XT • -_1’ j. • i j* oriniais pavyzdžiais ir mesNesigėdi taip meluoti |ime savajai aplinkai paga-

’Šią vasara didesnis Amerikos ir Kanados 1M PasakYtl- kad laul°s lal^’ 
skaičius buvo nuvykęs Į rusu okupuota ir komunis^™ "S. ‘ 

7domą_ Lietuvą. Yra >r tokių, kurie jau antrą kartį,^ vertinti negu mūsų 
nuvažiavę. Jie pasimatė su savo giminėmis Vilniujtinę ar bendruomeninę vie- 

. me pačiame “Gintaro” viešbutyje, iškėlė giminėmbę. Jeigu šia prasme mūsų 
liūs pietus, išsiverkė, pasikalbėjo ir atsisveikinojWs skilimas yra neišven-

'Nuvažiavusieji lietuviai Vilniuje turi teisę bt“as’ ,tai ^įvyksta, 
tai penkias dienas. Visus gimines i Vilnių suvežą išls-, lietuviškoji eniigracija 
Kiekvienas nori su parvažiavusiu svečiu issikalbe; išgyvenusi, tačiau ji jo ne- 

Z vo vargus papasakoti. Tos-penkios dienos labai įūgo, ji dėlto nepalūžo ir iš- 
prabėga. Vėliau dar keliom dienom išveža Į Drukė savo patriotinę dalį išti- - 
kus. Parvažiavusieji Druskininkuose gauna proga? 5r aktyvią lietuviškumo 
sikvėpti. Giminių ten neleidžia, niekas daugiau jų
gina Iki šio meto nuvažiavusių Į Kauną neleisdoažnai visoje šioje istorinė- 
dabar iš Vilniaus nuveža vienai dienai Į Kauną. Byloje apeliuojame į pačios 
miestą ir ■ leidžia kelias valandas susitikti su Kauer8tos tautos balsą ir tūli iš 
venančiomis giminėmis. Vakare visi laiku turi būt:SŲ PĘ/dędą manyti, kad šį 
risto autobuse ir kartu grįžti i Vilnių. Parvažia;^ r?JS • °™-
kelioms valančioms sustoja Trakuose, kad galėtų pas mus atvykę menininkai) 
tyft{dalimi atstatytą Trakų pili. ėjai, šokėjos, daktarai, pro-

G Parvažiavusių ekskursantų neleidžia i kaimąorįąį.ir net kunigai. Džiaug- 
prašinėti ko nori _ir kiek nori, kaiman uždrausta imės iš jų patyrę, kad ir ten 
ta.- Negavę leidinio, kai kurie stengiasi' pasiekti g-siekia galimui grazes- 
kaima pavogeiomis. Bet labai retam pasiseka tai Jis* “j!’’’™ *
ryti. Policija sekioja kieKvieną parvažiavusi lietuy 
spėja jis išvažiuoti iš Vilniaus, policininkai jį S1)ębpas mus ateina ir taurios 
grąžina 1. Vilnių ir veda tiesiau-teismu Jis šulam ir nPusiy^imū baIsas. šlai 
kiančius įstatymus. Užsieniečiams be leidimo uzdį. .pąe.tąs, taurus’lietuvis ra- 
išvažiuoti iš Vilniaus. Laimė, kad teisėjai atvestoj as-Putinas Mykolaitis iš- 
bai smarkiai nebaudžia. Dažniausiai išsiunčia iš Vienęs bolševizmo - ir krašto 
su pirmu lėktuvu, ■ kad “daugiau nenusikalstų’’. - feacįjos^ąkyyąizdų siaubą

Kaiman gali išvažiuoti tiktai pavieniai keleivi?8 vsavo mirtĮ Parašė kelis 
turi gauti specialius leidimus. Jie nesinaudoja ekskra.sčius’ kuriuose net iųiru- 
tų privilegijomis, kelione ir pragyvenimas jiems br( melūi skausmo jr apgau_ 
nis. oie išleidžiami į kaimus, bet juos visą laiką lyjiuoininkais ir drauge iš jo 
lydovai. Tie palydovai yra atsajjomingi už parvažių skamba ir baisaus nusi- 
svečio “saugumą”. Ekskursantai keliais atvejais kmo tragizmas: 
si į atsakomingus pareigūnus, prašydami, kad ^vakaruos aptemo saulė 
gimtinio kaimo pamatyti, bet?leidimo negauna. Kaktai mejas ir apgaule...”

K šo paaiškinti, kodėl parvažiavusių amerikiečių J’s
džia Į kaimą, tai ir paaiškinimo nepajėgia duoti. “ vCnX "kiUUai 

siūlų galai susiveda į gen. J. Karvelį arba V. Kazak<ajSygS kovotojai šaukėsi pa 
Pastarasis turistams nieko neaiškina, o gen. Karvenos ir į tą pagalbos šauks- 
aiškinimai nieku nesiskiria nuo paprastos palydov Vakarų Pasaulis atsiliepė 
kinimų. (Nukelta į 5 psh)

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
4

Taip, tai tiesa, nes “pabirininkas” visą 
tai pats yra matęs ir stebėjęs 1944 metų 
rudeni.

Tas nuostabiai puošnus ir su didele me-

vienoje vie^ Seidl icz '“auslenderiams” 
vietovę pas^ specialiai įrengtoje ba- 

“Tiek bi, kurj buvo apie porą ki- 
neloli manj nuo tų.“auslejidęrių” verr 
sch’o aikštėj __ “Zaise — Ikon” fabri- 
tiesiog, tapasau]įnį kąrą šis fabrikas 
kilometro k,r garsėjo kaipo foto apara- 
kėjo pasuklįų instrumentų gamintojas, 
tiltą perėjuįjjįįjo ayiaęįjai reikalingas 
trauką kuri'

nine nuovoka italų meisterių statytas pa
statas, išoriniai atrodė štai kaip: trys to 
pastato nuotraukos darytos iš trijų skir
tingų vietų_

“Lietuvos Vyčio Pėdsakais" autorius

pastatai, E
Elbės upės sdene gyvenimo laikotarpį 
blokų bųvobnintį neišdildomai įsimušė 
įvairiaspąlvprisiminimai: 
ma “Koenig,- 4I1ZC Drezdeno pnemiesty-

SgS tik suaugusiems, svei- 
jSjajėgian tiems užsienieči ams. 
Ggięčių mažienis vaikams čia 
5l Gyventojus sudarė: rusai 
įįįmsavanoriškai ar prievarta 
fjįbenli ir.iPabaltijo' buv. ne- 
^ilstybių pabėgėliai — lat- 
tRviai (jų buvo daugiausia), 
gaftų atvykusių darbams dau- 
/^'ancūzu. O:jų visų tarpe, 

barakuose, buvo/karo be- 
luiU ‘ Ifj į bc vyravo olandai. Mišri 

ĮgįįjHj 1945 m. pavasarį vienu 
buvo pripildyta lenkėmis 

i»WNnėniis. su kuriomis “lais-

GERALDAS F. DA1M1D

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

Tiktai vėl kiek nustebo mano 
senelis, kai norėdamas dar kar-

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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 374-8012

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MtESTf> 
DALYSE

MOVING 
Apdraustas parkraustymaa 

Iš ivairty atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Piaca 
TaL: FRontiar 4-18*2

U v n vi kj 
BEVERLY HILLS G4LINYČIA 

GEL£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

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

(Tęsinys)
v

Mano senelis ne be džiaugs
mo paėmė į rankas visą žibančią 
ir kažkuo rusvu pamargintą ta
bokinę, kuri buvo už jojo ir daug 
sunkesnė ir daug gražesnė.

Tuo tarpu atėjėlis apžiūrinė
jo senelio tabokinę ir, ją apžiū
rėjęs, tarė;

— Tai mainom, ką?...
— Kad, tur būt, tamsta juo-

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

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

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

ti atsisuko, bet jau jo kelyje ne
bepamatė.

— Argi būtų į mišką įlindęs, 
— jnk ne vagis, neatrodo!?... 
Žiūū-rėk- tu man, kaip į žemę 
dingo, taip greitai! Bet ir dėl
to labai mano senelis nesusimąs
tė, — jaunas vyras, stiprus, 
kur tu jį suvaikysi!

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 Wost 63rd St„ Chicapo, Iii. 60629 

Taiafu PRospact 6-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRU RGA-S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso folaf.: HEmlock 4-2123 
Razid. folaf.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 

nAot*iliAniA. tai telef Gi 8-4195

DK. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

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

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

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 
j ilgesniam vizitui Lietuvoje.

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

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Sovietų liaudies šokius 

sutiko ašarinėm bombom
Civic Opera House trečia

dienio vakare vykstant sovietų 
liaudies šokių programai ir- 
>4,000 .publikos dalyvaujant 
staiga iš viršutinio balkono į 
salę buvo ^numesta ašarinė 
bomba. Publika ašarodaų(ą 
paskubomis išsiskirstė.

Bomba buvo numesta netru
kus po to,. kai prie operos rū
mų baigėsi apie 500 žydų pike
tas, kurį suorganizavo Žydų 
organizacijų taryba, protestuo 
dama prieš žydų persekiojimą 
Sovietų Rusijoje.

INDIVIDAS KOVOJE 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

f Atkelta iš 4-to psl.) 
pasiųsdamas du vagonus mer- - 
liaus ir kelis tuzinus bonkų pe
nicilino, gal būt, jis apšaukė 
žmogžudžiais ir tuos, kurie li
ko šalti ir abejingi, matydami, 
kaip Prahos skvere susidegino 
keli čekų patriotai jaunuoliai, 
nebežinodami kaip kitaip jie 
begalėtų patraukti vakarų pa-l 
šaulio dėmesį į jų tautos bai-J 
saus išniekinimo ir apgaulės į 
tragediją. Bet gal šis didysis į 
poetas pasmerkė ir tuos, kurie ( 
ašarotomis akimis pasveikinę' 
Laisvės Statulą du dešimtme
čius pasinaudoję vakarų,pa-' 
šaulio laisvėmis , ekonominiu 
gerbūviu, susikūrę patys sau 
gražų ir .patogų gyvenimą, pa- 

. noro užmerkti akis ir nebema- 

. tyti savo tautos didžiosios tra
gedijos ir jos tragiško likimo 
bei tėvų žemės-siaubingo^išnie
kinimo ir pradeda norėti jį 
pateisinti kažkokiomis -iliuzi

jomis ir .kultūrinių vertybių 
dovanomis.
p ' Pabaiga

lyg piktas juo- 
a ■ bet mano 

senelis taip buvo nudžiugęs dėl 
naujos tabokinės 'dėžutės, kad 
nieko bloga nemanė.

Tur būt, vokietukas! — 
tarė jis sau, prisiminęs to vy
ruko dailumą, statumą, jo dra
panas ir pagaliau tokią puikią 
tabokinę dėžutę, kurią -jis nei 
iš šio, nei iš to su jo paprasta 
ragine tabokine dėžute sumai-

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
• Telefonas: JLAfayette 3-0440

^ONA^MITTSKUS {
* \

Pagal tėvus Užupis f
J4irė-1970 m. rugpjūčio 27 d„ i 

6 .vaL ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimusi Lietuvoje, Suvalkų aps., 
Udreijų parap. ir kaime. : 

Amerikoje išgyveno apie 60 ’ 
metų; |

Paliko nuliūdę: vyras Jurgis,' 
duktė Adele Rifenour, žentas į 
Larry, anūkas - Alexander, jo į 
žmona Margie ir • šeima, anūkė' 
Helen, sūnus Vyto, jo žmona 
Olympia ir šeima, sūnus Albert, f 
jo žmona Irene -ir šeima, kiti gi- į 
minės, draugai ir pažįstami.

Švedijoj liko sesuo Kazimiera. 
Seiegovic, švogeris Dr. 'Matas 
Mickus, jo žmona Stasė, -gyv. 

'Medinah, UI.
Priklausė Humboldt Parko 

klubui, žemaičių Kultūros kiu
žiui. ir -SLA 226 kuopai.

TKūnas pašarvotas '' Wold ir 
Wold .koplyčioje, 3337 West 
North Ave.

šeštadienį, rugpiūčio 29 dieną 
.9:30 vai. ryto “bus lydima išT ko
plyčios i Lietuvių ,Tautines?ka- 
pines.

Visi a. a. Onos Mittskus gimi
nės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai -kviečiami dalyvauti' laido
tuvėse ir .suteikti jai .paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, žentas,.sūnus, 

marčios ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Mano senelis (Duok Dieve 
jam dangaus karalystę!) buvo 
žmogus toks, kokių reikia pa
ieškoti. Kad jau jis ką sakys, 
tai, amžin Die, nemeluos. To
kie buvo ir visi “senieji žmo
nės”...

Jeigu kas paklaustų mane, 
ar esu įsitikinęs aš. pats, kad vi
sa tai, ką mano senelis apie šį 
įvykį yra nupasakojęs, yra tei
sybė, tai .aš, savo eile, jam atsa
kyčiau: — O jeigu tat būtų ne
teisybė, tai iš kur mano senelis 
būtų žinojęs, kad velniai po že
mę vaikščiodavo visuomet jau
nais, dailiais ir mandagiais vy
rukais vokietukais, su mažiu
kais, į viršų suktais, ūsiukais, 
su ilgais lekiruotais čebatais ant 
kojų, su ugningos spalvos per- 
kakle po kaklu ir su vokiška 
skrybėlaite su povo plunksna ant 
galvos?... Iš “Gubos”

? (Pabaiga) J

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

DR. S> B1EZ1S
r«fof.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
natai antradieniais ir penktadieniniu, 
Ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

— Tai iš tiesų tamsta nejuo- ' 
kuo j i?... — nusidžiaugė mano 
senelis, tokią pelningą progą pa
matęs ir visai pamiršęs, kad 
jam jo tabokinė dėžutė yra do
vanota...

— Na, žinoma, kad ne, žmo
gau!... Na, tai einasi, gerai, duo
di ranką?!...

— Gerai! — iššovė mano se
nelis'nudžiugęs, ir ištiesė atėjė- 
liui ranką, kurią tas tvirtai su- 
spausdęs pakratė.

Rankos suspaudimo jėga bu
vo “velniška”, ir todėl senelio 
rankos pirštai net nutirpo pa
kratyti. .

— Maktingas. labai vyras! -— 
pamanė sau senelis,, ir prisimi
nė dar, kad to vyro ranka buvo 
taip pat ir nepaprastai šilta.

— Na, tai ką ar patenkintas 
mainais?..Ar gera .tabokinė? 
paklausė dar vyrukas, ir pridėjo:

— Ir taboką gerą aš rūkau...
Ir iš tiesų, ir taboką, kuri bu

vo nesenai sumainytoje taboki
nėje dėžutėje, buvo nepaprastai 
gardi — ir dūmas jos kvėpė jo j 
kai senelis iš džiaugsmo, jog 
taip .pelningus mainus padaręs, 
savo senąją taboką iš pypkės iš
krėtė-ir prisikimšo naujosios. *

Dar abu griovyje pasirūkę ir 
kiekvienas savo mainu pasige
rėję,-mano senelis ir atėjėlis po 
gerokos valandos iš griovio pa
kilo ir atsisveikinę nuėjo kas į 
savo pusę. Mano senelis, visas 
nusiteikęs, lyg po naujų atlaidų, 
širdingai paspaudė ištiestą jam 
atsisveikinimui juodais plaukais 
apžėlusią ranką ir iš visoš šir- 

- dies tarė (todėl, kad apsimokė- 
" j jo tai tarti):

— Na, tai nešiok sveikas ma
no tabokinę!

O vyrukas, jau. paėjėjęs nuo 
senelio ir atsisukęs, atsiliepė:

— 0 argi aš sakau, kad tu ma
no tabokinę sveikas nenešio
tum!?... — 4r nuėjo sau.
/’ - Kad ir truputį keistokas pasi
rodė mano seneliui toks vyruko 
atsiliepimas

TĖVAS IR SŪNUS .
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,||/ 2533 W. 71st Street4 Telef.: GRoovehill 6-2345-6

& 1410 So. 50th Ave^ Cicero
| -Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Jau artėjo diena, o mano 
senelis iau baicė savo kelione i

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

EUDEIKK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

x ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. EITUANICA AVENUE. Phone. YArds 7-3101

kies ?... — palūkėjęs atsakė ma
no senelis atėjėliui:

— Kur gi tamsta tokią mai
nysi ! Aš priedo tiek neturėsiu...

Reikia pasakyti, kad mano — 
amžiną atilsį — senelis, nors, ir 
dabai rūpinosi savo dūšios išga- 
įnymu, bet ne labai skriausdavo 
ir savo kūną; dabar jis matė, 
jog siūloma jam mainyti tabo
kinė dėžutė buvo gryno sidabro 
ir gerokai paauksuota ir išpuoš
ta — tur būt, tiktai paties7 ka
raliaus tokia tegalėjo būti.

— Bet sakau, tėvuk, kad mai- 
nykim, — aš apie priedą nė ne
kalbu... Kai kermošiuj susiei
sim, — magaryčių išgersim! 
Man, mat, labiau raginė patin-

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

■PROSTATOS CHIRURGIJA 
vOFISAS 2454 WEST 7lst ST. 
Vai.:. antrai nuo 2—5 po pietų, 

Ketvirtai nuo 6—8 vak.
Ofiso folefu 776-2880 

Naufas r*z- fofof.: 448-5545

SKAITYK PATS IR PARAGING 
KITUS SKAITYTI 

eN A.U,J l.E.JLAJS

PERKRAUSTYMAI.

M 0 VI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠER8NAS 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

150 DOL. PIGIAU
SPALVOTA TV — 

RADIJAS - PATEFONAS

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-G672

“j . MARY ŽITKUS
Gimusi Mockevičius

• Gyv. 712 Davis Ave., Joliet, III. 60435
Mirė 1970 m. rugpiūčio 26 dieną, sulaukusi senatvės. Gimusi 

Lietuvoje.Paliko nuliūdę: duktė Clara, Mrs. Norten L.-Penny, gyvenanti 
Barrington, HL; sūnus Algerd J., gyvenantis Richmond, Virginia, 4 
anūkai ir 4 proanūkai ir daugelis giminių,, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Joliet, ill., kuopai, 
buvo sekretorė; Antrojo Pasaulinio Karo Motinų 115 vienetui ir Ka
talikų Moterų Tarybai.

Kūnas pašarvotas’Fred C. Dames Funeral Home, 251 N. Center 
St, Route 30), Joliet, UI. i

Ketvirtadienį galima lankyti nuo 7 iki 9 vakare, o penktadienį 
nuo 2:00 iki 4:00 popiet ir nuo 7:00 iki -9.-Q0 vakare.

Šeštadienį, rugpiūčio 29 d. 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios, 
o 9:30 vaL ryto pamaldos St. Joseph bažnyčioje, Rockdale, Ill., o po ge
dulingų pamaldų bus laidojama Lockport, Ill., Resurection kapinėse.

Visi a. a. Mary Žitkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai

U-CUL/CU. VAI CM F g--------- ---- J ,

būsiu!— vis nėjo iš galvos se-' 
neliui naujoji tabokinė.

— Nagi, dar kartą užsirūky
siu iš' naujo daikto — tarė sau 
senelis, kai praėjęs pušynėlį įėjo 
į savo kaimo lauką — ir kai jau 
visiškai pradėjo švisti.

— Tai bent laimė’... Ne kiek
vienam taip pasitaiko!

Su tais žodžiais mano senelis 
griebs dabar į kišenių ranką, — 
kas čia, kad kišenius taip atspu
ręs, lyg dideliausias akmuo į jį 
būtų įdėtas ?— — griebia toliau 
(ieškos, mat, tabokinę), taboki
nės nėra! čiupt čiupt! — nėra, 
— kažkas jos vietoje lyg akme
nį būtų į kišenių įdėjęs... Grie
bia tą “akmenį” lauk ir... kokie' 
čia dabar burtai! — vietoje ta
bokinės, kurią buvo su anuo 
vyruku naktį į savo tabokinę 
dėžutę išmainęs, į jo kišenių ka- 
žinkas įgrūdo... didelią, biaurią, 
aptręšusią.arklio kanopą! žvilg
telėjo mano senelis į kanopos vi
dų — biauriu, pastipusio arklio, 
kvapu iš jos padvelkė...

Kad tu nesulauktum!... — su
pykęs tarė mano senelis, svies
damas arklio kanopą per griovį 
į dirvą. 1

Tikrosios, sidabrinės ir gra
žiai išmargintos, tabokinės dė
žutės mano senelis kišenėse ne
berado.

DR. PETER BRAZIS I 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2733
OFISO VALANDOS. 

rirmacL, ketvirtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
onu-ad.; penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir sės tad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUfiD E. CiARA
- Z/uv dist STREET 

Tol.:. GR. 6-2400
■»xi. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, 7—y, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.______

Rsz. GI 8-0873

DR. W. M. ESIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avev WA 5-2670

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

Tol. ofiso: PR^8-7773;-r«z.; PR 6-4732 I

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S 

;• Priima tik susitarus. 
Valandos: pirmai., ketvirtai., 5—8, 

antrad. 2—4. , -
Ofiso tek HE 4-1818 'arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 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 šeštai 

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. P. STRIMAITIS j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYL TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

x pagal susitarimą.

RADINSKA^



Jonas Vaičiūnas, LB Chica-

— Jonas Jasaitis, LB Chicagos,
• apygardos valdybos pirininin- 

. - kas šeštadienį ir sekmadieni da- į 
gos apygardos valdybos vicepir- lyvov(| Dainnvos slov,kl„ic' Mu_
■mininkas informacijos ir spau
dos reikalams, atostogaudamas 
Hot Springs, Arkansas, susirišo 
su laikinąja LB apylinkės val
dyba ir buvo pakviestas į valdy
bos posėdį. Pasveikino valdybą 
-Chicagos apygardos valdybos 
.vardu ir buvo pasidalinta minti
mis apie bendruomeninę veiklą. 
Laikinąją Hot Springs apylinkės 
Valdybą sudaro: Juozas Bružas, 
Juozas Grybauskas, Kostas Ple- 
-pys, Elena Černienė (vietinė lie
tuvaitė) ir Stasys Draugelis, taip 
pat senosios ateivijos atstovas, 
Chieagoje mirusio dr. Drauge
lio brolis.

— LB Čikagos Apygardos Val
dybos Informacijos Komisijos 
^pasitarime rugpiūčio 20 dieną 
Vaičiūno bute, pranešimus pa
darė Apygardos valdybos pirmi
ninkas Jonas Jasaitis ir švieti
mo reikalams vicepirm. Andrius 
Juškevičius. Apygardos valdy
bos numatytas Spaudos mėnuo 
^(lapkritis), taip pat susitarta 
dėl lietuviškų mokyklų lankymo 
ir.jų darbų garsinimo spaudoje. 
Numatyta su visomis apygardos 
Fibose veikiančiomis mokyklo
mis susirišti iki naujų metų. Iš 
Spaudos žmonių dalyvavo! Sta
sys Daunys, - Martynas Gudelis, 
Juozas Jurevičius, Zuzana Juš
kevičienė, Vytautas Kasniūnas, 
Juozas Šlajus ir Jonas Vaidelys. 
Pasitarimui vadovavo Jonas 
Vaičiūnas, LB Chicagos apygar
dos valdybos vicepirmininkas 
informacijos reikalams. V. Kas- 
hiūnui, jo 25 metų vedybinio gy-

kytojų Studijų savaitėje.

■— Miškininkas ir istorikas 
Vincas žemaitis, atostogų me
tu aplankęs pažįstamus Daina
voje, Detroite, Windsore, Lon
done, Jacksone, Dehli, Niaga
ra Falls, St. Catherine, Husto- 
ne, Toronte, Kingstone, Otla- 
voje, Montrealyje, Bostone, 
Putliame, Worchesteryje ir 
Clevelande ateinančią savaitę 
jau planuoja būti Chieagoje.

— Lydi j a Petravičienė, gyv 
Brighton parko apylinkėje, bu
vusi Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje, lietuvių tautinių šo
kių grupės “Rambynas” vado
vė, gimtadienio proga gavo iš 
rambyniečių didžiulę puokštę 
gėlių. Ji džiaugiasi, kad net 
po 6 metų buvę mokiniai — šo
kėjai taip šiltai įvairiomis pro
gomis ją prisimena.

venimo proga, sudainuota “II-Į 
giausių metų“.

HELP WANTED -r- FEMALE 
Darbininkių ftplkie

HELP WANTED — FEMALE
Darblninkig telkia >

NURSES WANTED
Full Time; 7 JUM. to 3 P.M. and 3 PM to 11 P. M 

ALSO . /

With California Registration or eligible. Liberal Personnel 
policies. Write or call ■**•». -

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

( 213) 241-5131
_____  2. lAn Egįual Opportunity Employer.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

— Stefanija ir Benediktas 
Mažučiai prisidėjo prie Nau
jienų gegužinės gero pasiseki
mo originaliu darbu. Jie atvežė 
išrašę įvairius lietuviškus už
rašus prie valgyklos, baro ir 
kitur.

— Balfo Chicagos Apskrities 
valdyba kviečia visų skyrių at
stovi] ir valdybos narių pasita
rimą, kuris įvyks 1970 m. rug
pjūčio mėn. 30 dieną (sekma
dienį) 12 valandą Laisvosios 
Lietuvos patalpose, 2618 West 
71st St, Chieagoje. Maloniai 
prašoma pasitarime dalyvauti. 
Pasitarime bus peržvelgta Bal 
fo rudeninio pikniko reikalai. 
Piknikas įvyks rugsėjo 6, d. 
1970.

— Visi lietuvių vaikai su tė
veliais gerbia Darių ir Girėną

Čekoslovakijos grožio karalaitė Kristi
na Hanzaiova nutarė Čekoslovakijon 
nebegrįžti. Ji dalyvavo Pasaulio Gro
žio Karalaitės rinkimuose, pamatė 
kaip žmonės laisvai ir gražiai gyvena 
Floridoje, ir nepanoro grįžti į komu
nistu valdomą kraštą. Jau buvo be
grįžtanti į Čekoslovakiją, bet Vokieti
joje paprašė tremtinės globos. Ten 
atsirado ir jos sužadėtinis. Abu nu
tarė į dabartinę Čekoslovakiją nebe
grįžti, Jj norėty apsigyventi JAV, 
Floridoje. Amerikos konsului ji pa

davė reikalingą pareiškimą.

EXPECTANT MOTHER ' r-
NEEDS“HOUSEKEEPER -i;

For cleaning & care of 4 children; 3 
school age. One block from transpor

tation in Glenview. 'Salary, 
Must speak English. ™ '

7248555 * ' •

Steady 5 days per week
Apply in person.

71 E. MADISON

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

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

CLERK — TYPIST ' : .
• S ■ ■■■

W. side small Loop Office.
Salary open. ’ T

Excellent-.working condition: 
Paid holidays.. ^'7^, 

Apply personnel dėpt. 
PATH - FINDER CO.;

5445 No. ELSTON v

WE WANT WOMEN:
4 IMMEDIATE OPPENINGS

. . for female.-folding
’ MACHINE. OPERATORS

We 4dll train you. With *or without 
experience. Good Hours. Steady em- 

. ployment. .
“A good, place to work”.

AMERICAN ENVELOPE CO.- 
' 3100 W. GRAND AVE. .

' 826-5000 ■.

>OOj

PLATUS PASIRINKIMAS- NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vai vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

šį sekmadienį iškilmingoje ei
senoje, vadovaujant Vaidilai 
(akt A. Brinką) ir vaidilutėm. 
Alvudo parengimai Marquette 
Parke, atvirame ore, ties šv. 
Kryžiaus ligonine: šį šeštadie
nį rugp. 29 d. nuo 3 v. p. p. liet 
muzika, vaikų užėmimas, už
kanda, Čaikovskio pilno ilgio 
spalvotas baletas “Spraktukas“ 
ir vaikams filmai, šį sekma
dienį rugp. 30 d. nuo 12 vai., 
dienos užkanda, vaikų' užėmi
mas ir pavakariop visi vaikai 
žygiuoja Dariaus ir Girėno pa
gerbti prie jų paminklo. Išei
nama iš Įprastos Alvudo vaka
ronių vietos. Visi lietuviai kvie 
čiami, tą sekmadienį valgyti 
pietus Alvudo užkandinėje ir 
savu pavyzdžiu rodyti vaikams, 
kaip reikia gerbti savus didvy
rius. į

HELP WANTED — MALE 1 ; į 
Darbininkę Reikia •

HELP WANTED — MALE
< Dirblnlnky Reikia

.MAINTENANCE MAN’.
With knowledge of amonia, systems, electrical, plumbing 

■ . and welding.

Experience,, preferred' for a ;fine meat packing company,
- near loop location, steady, day work.

Can GA 6-6593 /
TED\ THOMAS -

PERSONAL U 
Asmanp Ieško  •

PAIEŠKOMAS ASMUO,, kuris pildė, 
a. a. Juozo Pikelio,., gyv. 3218 South 
Halsted St., pajamų mokesčius . (In-: 

come tax). Tel, QL 6-6599.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

— Dr. Vladas Ramanauskas, 
Cleveland, Ohio, yra pirminin
kas vietos konservatorių klubo. 
Jo nariai dalyvauja panašiose 
amerikiečių organizacijose, ten 
iškeldami Lietuvos reikalus ir 
atkreipdami dėmesį į komu
nizmo pavojų. Keliais atvejais 
jie pavertė niekais radikalų ir 
komunistų varomą propagan
dą specialiuose jų mitinguose. 
Klubo pradininku buvo adv. 
Julius R. Smetona.

vanotas už narsumą Vyčio kry
žiumi. Karo rfičkykloję dėstę 
nepriklausomybės''■kovų istori
ją ir buvo kariūnų bei aspi
rantų mėgstamas ir t gerbiamas. 
Reikia manyti, kad. j: šių;-knygą 
visuomenė atkreips- Vypatingą 
dėmėsi. ’ ' - i -V-; •; ’ '•

■ . ?. . ■ -k . i ■
- —L.-. Į' - E
♦ Chicagos Medžiotojų - Meš

keriot o j ų Klubas kviečia visus. į 
gegužinę, rugsėj o 6 d. 1- vaL 'po
piet Bruzgulienės sode,-prie Tau
tinių kapinių. Gros, Rariionio 
orkestras. KPr). - A Y T

Passbooks 

5Vz% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5/000 minimum
2 year certificate

INSUREDw $1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Hgų metų patyrimas.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — FRIDAY, AUGUST 28, 1970

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

Al M * ±5 V/ KJf

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

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strouos knygą

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

— Vilius Bražėnas, Water 
town, Conn., LB JAV Tarvbos 
narys ir visuomenininkas, turi 
surinkęs gausius veik visų ko
munistinių ir prįeškomunisti- 
nių leidinių komplektus, ku
riuos jis panaudoja kilnojamo
je parodoje pailiustruoti savo pa 
skaitoms. Joms jis yra dažnai 
kviečiamas įvairių amerikie
čių organizacijų, netgi aukšt. 
mokyklų. Surinktoji medžiaga 
ir dokumentai tiktų papildyti 
ALT turimai Lietuvių tautos 
genocido parodai, ypač ją ple
čiant į Prieškomunistini ar 
Laisvės institutą. V. Bražėnas 
bendradarbiauja lietuvių ir 
amerikiečių spaudoje. Padėjo 
suorganizuoti antikomunisti
nės informacijos seminarus 
bent dviejose lietuviškose ko
lonijose, kurie paliko žymę lie- 

■ tuviškoje informacijos raidoje.
i

— Laima Petravičiūtė, jauna 
ir gabi aktorė, vaidinusi “Bu- 
bulis ir Dundulis” veikale, pa
vasarį baigė Kelly aukšt mo

kyklą ir jau vasarą pradėjo 
studijuoti Illinois universitete.

— Kazys Ališauskas, Liet. 
Enciklopedijos ir spaudos ben
dradarbis, parašė knygą “Ko
vos dėl Lietuvos nepriklauso
mybės”. Pirmasis jos tomas, 
apie 500 pusi, yra jau spausdi
namas, renkami prenumera
toriai, rėmėjai ir mecenatai. 
Autorius dalyvavo nepriklau
somybės kovose ir buvo apdo-

FACTORY HELP Į
FULL TIME ONLY ■

Paper converting experience helpfuL 
Excellent Company benefits including 

Profit sharing.

FOIL LAMINATIONS
19 MORELAND, ADDISON 
... • 'j 4 ;

CALL
• - - > A.

RAY.ROLE, .

OPBP. AT O R

Full .time.

•■ IDEAL

2323 NORTH KNOX

h

HOME INSURANCE

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

BODY & FENDER MAN 
WANTED

. AUTO REBUILDERS 
723-9662

7531 So. HALSTED ST.

Call: Frank Zapoils 
3208% W. 95th St. 

GA 44654

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Hllnola 6062^ 
WA 5-2787

Dldallt paalrfnklmea fuaMy pre
kių. Automobiliai. Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimia ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

’ / lietuviai.
, SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 84421
6200 So. WESTERN AVE.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nvetavybie kHvr x

ė
APDRAUDV AGENTŪRA:

namų. Automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios Ihlmoki 
limo Mlypos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedxte Ave. PR 8-2233

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«I»om| auto motorai, afabdfial, 

hm*-up« Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SAVININKAS PARDUODA modernų 
6 butų su baldais narna. Liga verčia 
parduoti. • Teiraukitės: Mr. & Mrs. 
Stanley Shaltis. Grand View Apart

ments. 732 PARK AVE.,
HOT SPRINGS. ARK. 71901 

TeL 623-5737.

RENTING IN GENERAL 
N v 6 m o t

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS Bridgeport© apylinkėje. 
Tel. FR 66436 arba 2464104

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE’, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 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 šil
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
.Vieta, Brighton Parke'.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX.

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

LAIMfi BELDŽIASI
Prie 29-tos irOūinn 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

PINIGŲ ARUODAS. $11.000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

SAVININKAS KITUR. Vž $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
kaus namo.

4 BUTU MŪRAS.--Nauia 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 Heal Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

PERKAME, PARDUODAME, MAI- . 
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę, veikia notąriatas. >•=

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

. sionaT person. 3115 W. 71 St 
Tel; HE 44820

■SAVININKAS PARDUODA 5% kam
barių 3 miegamų mūro bungalow.

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

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
* (Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobHiy draudimai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Ach.r, 
Chicago, III. 60631 Tel. Y A 7-5980 

r’: ■ . ■ j ■

LAIKRODŽIAI lit BRANGFHYBtf 
Pardavimu ir Taliyma* 

Ž646 WEST 69Hi STREET 
Tela KEpufelk 7-1941

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-11

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

REAL ESTATE AND BUILDERS
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

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

4 BUTAI, 5-+as • rūsyje, mūrinis. 
Aliuminijaus langai. 3 automobilių 
mūro garažas. Gražioj Marquette Par
ko vietoie. $47.500.

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

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauia šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parko

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS. Mar- 
oųette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina. , ,

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd. STREET

Tel.5. 471-0321

i

BY OWNER
4 FLAT

5358 So. LAFLIN.

Tel. HE 4-7891

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus ▼!-. 
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
alr-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

x užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave, 
CHICAGO, ILL. 60609 

TėL: VI 7-3447

A ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rlnag 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 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


