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BONA. okietijos vyriausybė pirmadienį 
svarstys pasitarimų su Sovietų Sąjunga rezultatus. Laukiama, 
kol iš Romos sugris užsienio reikalų ministeris Scheel. Kancleris 
Brandtas pareiškė parlamente, kad pasikalbėjimai su sovietais 
duoda gerų vaisių. Vienas užsienio reikalų ministerijos’ valdi
ninkas pareiškė, kad jau nueita du trečdaliai kelio iki V. Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos nepuolimo sutarties. Vokietijos valsty
bės sekretorius Egon Bahr sugrįžo iš Maskvos po savo paskutinio 
susitikimo su sovietų užsienio reikalų ministeriu Gromyko pa- 
tenkintas*. Iš viso Bahr su-Gromyko buvo susitikęs 14 kartų ir 
kalbėjęs 36 valandas.

žinia, kad pasitarimai su so
vietais eina gerai, sustiprina vo
kiečių viltis, kad ilgainiui pavyks 
susitarti ir su Rytų Vokietija. 
Kancleris Brandtas pareiškė po 
nepasisekusios derybų sesijos su 
premjeru Kasselyje, jog derybų 
su Rytų Vokietija negalima izo
liuoti nuo derybų su sovietais 
ir su Lenkija.

Pasitarimų su Maskva tikslas 
yra pasirašyti sutartį, kuri pa
smerktų jėgos panaudojimą 
sprendžiant V. Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos problemas. Egono 
Bahro misija Maskvoje yra. tik 
paruošti oficialioms deryboms 
dirvą. Vėliau derybas bus ga-

matinius kanalus, per abiejų val
stybių ambasadas.

Pats užsienio reikalų minis- 
ris Schęel žada birželio mėnesį 
važiuoti į Maskvą pradėti oficia
lių derybų. Jis pavadino Bahro 
susitikimus, su Gromyko■ l.-tbai 
sėkmingais.

SAIGONAS. — Amerikiečių f 
Žaliųjų Barečių daliniai verbuo- į 
ja Pietų Vietname kambodiečių ? 
kilmės vyrus į specialius dali- j 
nius, kurie siunčiami sustiprinti i 
Kambodijoš kariuomenės. Prieš į 
LOkĮ verbayimą pasisakė Vienos mo yra pakeliamas nuo xemės ir lyg ant pagalvės, gali įkristi perą coliu nuo žemės aukštyje. 
P. Vietnamo provincijos virsi- j i°sl ®i principą, siūlo įį Išbandyti astronautams,
ninkas, nes jauni vyrai jam rei-'..... — =
kalingi kaimų apsaugos jėgoms. ■ UfTlATiT T A cvr icirm A rs-A nu iTfrrvrokT i . ======

DUBLINAS. — Airijoje buvo 
suimti du buvę ministerial, kal
tinami ginklų ir amunicijos ve
žimu katalikų jėgoms šiaurinėje 
Airijoje, valdomoj britų.

PARYŽIUS. — Apie 10,000 
riaušių policijos Paryžiuje ko
voja su radikalių studentų de
monstracijomis. Buvo suimta 
apie 200 jaunuolių, kurie puola 
policininkus ir stato gatvėse ba
rikadas.

kitimas kyla iš to, kad sovietai 
sutikę atsisakyti teisės “įsikišti 
į .Vokietijos reikalus”, nors jiem, 
kaip paskutiniojo karo nugalėto
jams, tokias teises duoda Jung
tiniu Tautų čarterio 10 straips-
nįs. Vakarų Vokietija laiko sa
ve įpėdine buvusios nacių vy
riausybės, valdžiusios Trečiąjį 
Reichą. Minėtas JT straipsnis 
nugalėtojams leidžia kištis į nu-

LAiNKOSl ISPANIJOS SOSTINĖJE
MADRIDAS. — Valstybės sekretorius William Rogers va

kar atvyko į Madridą, kur tarėsi su Ispanijos vyriausybe dėl nau
jos Amerikos-Ispanijos sutarties bazių reikalu. Amerika turi 
Ispanijoje kelias aviacijos ir karo laivyno bazes: Torrejon, Sara
gossa ir Rota vietovėse. Libijai iškrausčius JAV aviacijos bazę 

. iš Wheelus, ispanų žemėje esančių bazių reikšmė dar padidėjo. 
Už tas bazės Amerika pažadėjo ispanams karinę ir ekonominę 
paramą, apie 125 milijonų dolerių vertės. Sutarties pasirašymas 

, atidėliojamas nuo 1968 metų, kada pasibaigė senasis susitarimas.

i Amerikoje Landomi įvairūs vežimai, kuriuos būty galima- naudoti mėnulyje, šis "Lunagem" laivas duju spaudi-
- - ®.. • - . : įmonė, sugalvo-

|usį sį principą, siūlo įį isbancyti astronautams.

Žentas Nixonas prašė Amerikos 
biznio vadų padėti kovoj e prieš 
infliaciją ir susilaikyti nuo kai
nų kėlimo.

ČIKAGA. — Buvęs preziden
tų Kennedžio ir Johnsono pata-1 
rėjas George Bali pareiškė, kadį 
kaip sovietai turėjo pasitrauk-Į 
ti su savo raketomis nuo Kubos, 
taip Amerika turės pasitraukti; 
iš Izraelio - arabų konflikto, į: 
kurį sovietai taip stipriai įsiki-

Tailandija irgi žada atsiųsti kareivių

SAIGONAS. — Kambodijoš ir Pietų Vietnamo sutartis, ku
rią pasirašė Kambodijoš užsienio reikalų minižieris Sambaur, 
duodą teisę vietnamiečių daliniams pasilikti Kambodijoje, kol “jų 
uždavinys bus atliktas”. Sutartis nenumato vietnamiečiams jokių 
ribų, vietos ar laiko suvaržymų. Sutartyje sakoma, kad vietna
miečių jėgos atvyko Į Kambodiją su šios vyriausybės sutikimu 

j padėti Kam oodijai išvyti Viet Congą ir šiaurės Vietnamo jėgas 
iš Kambodijoš, Sutartyje numatoma užmegzti diplomatinius ry
šius, numatoma išplėsti ekonominį bendradarbiavimą ir atskiru 
dokumentu aptartas vietnamiečių mažumos klausimas Kambodi
joje. Dviejų ginčytinų salų klausimas paliktas, kaip yra_ jas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ROMA. — Nato valstybių kon- 
■ ferencijoje valstybės sekretorius 

Rogers paskelbė prezidento Ni
xono laišką konferencijos daly
viams. Prezidentas laiške nu
rodo, kas jau pasiekta Kambodi- 
jos komunistų bazių puolime. 
Amerikos ir Vietnamo jėgos jau 
atėmusios iš komunistų tiek gin
klų, kiek reikėtų apginkluoti 30 
priešo batalionų. Kovose jau žu
vo 7,900 komunistu kareiviu, 201 
amerikietis ir 451 vietnamietis.

Nato konferencijoje pakarto- 
j tinai iškilo pasiūlymas kreiptis į 
Sovietų Sąjungą ir Varšuvos

♦ Praėjusią savaitę Vietname ‘
ir Kambodijoje žuvo 142 ameri
kiečiai ir 80S buvo sužeisti, iš 
to skaičiaus 61 ir 249 — Kam-' 
bodijoj. Vietnamiečiu žuvusiu bu i 
vo 734_ ~ ' pakto valstybes siūlant sumažin-

♦ Komunistai Pietų Vietname 
vien šiais metais nužudė, uagro- x °, . v ... .... ® i Nato organizacijoje pastovia ko-
hp ar snzpirip 19 OHO rnvihn o-v. *........................ ____________ ___

galėtos valstybės reikalus, jei ^a(j jįems nebus kelio atgal, 
jiems atrodo? kad jos politinė li
nija veda į naują konfliktą.

Antras dalykas, kurį sovietai 
sutikę priimti, yra pripažinimas, 
kad Vakarų Vokietija turi teisę 
savo vyriausiu politiniu uždavi
niu laikyti abiejų Vokietijų su
jungimą į vieną valstybę, šis 
Bonos vyriausybės tikslas, pa
brėžiant, jog jo bus siekiama 
vokiečių tautos laisvo apsispren
dimo principu, Maskvos buvo ap
robuotas.

Nežiūrint vyriausybės opti
mizmo, krikščionių demokratų 
vadai parlamente karštai kriti
kavo Brandto rytų politiką. Rai
ner Barzel, .opozicijos kalbėto
jas bundestage, kaltino Brand
to vyriausybę, kad ji migloje ir 
dūmuose laikanti savo intencijas 
Rytų Europoje. Valdžios politi
ka būsianti nuostolinga Vokie
tijai, o dabartinių sienų rytuose 
pripažinimas pakeisiąs Europos 
balansą ir išstatysiąs Vokietiją 
į pavojų.

Izraelis esąs dideliame pavojuje.

Phnom Penhe paskelbta, kad 
Kambodijos-Amerikos diploma
tinės atstovybės bus pakeltos Į 
ambasadų laipsnį. Kambodijoš 
ambasadoriumi Washingtone 
skiriamas Sonn Vansay, dabarti
nis ambasadorius Paryžiuje. 
Amerika kol kas nenumatė, kas 
bus ambasadoriumi Kambodijo
je. Manoma, kad naują amba
sadorių senato komitetas, vado
vaujamas sen. Fulbrighto, labai 
nenoriai tvirtintų, kol nepasi
baigs amerikiečių karo žygis 
Kambodijoje.

Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu pasikalbėjime su dviem 
amerikiečiais korespondentais, 
pareiškė, kad Saigono kariuome
nė bus Kambodijoje neribotą lai
ką ir neleis komunistų jėgoms 
sugrįžti į buvusias bazes, kurios 
dabar yra valomos. Thieu pareiš
kė viltį, kad Amerikos karinės 
jėgos rems jo kareivius lėktu
vais ir helikopteriais. Vietna
miečiams reikės tiekimo, tačiau 
visus karo veiksmus jie atliks sa
vo jėgomis.

Iš Kambodijoš atėjo žinia, kad 
prezidentas Nixonas, prieš įsa
kydamas pulti komunistus Kam
bodijoje, susirišo “karštąja li
nija” su Kremlium ir painforma
vo apie šį žygį premjerą Kosy
giną. Maskva tuoj apie tai pra
nešė iper savo ambasadorių 
Phnom Penhe Kambodijoš prem-

Detroito lietuviai 
pas JT pirmininkę
J. Tautų pilnaties susirinki

mo pirmininkei Angie Elizabeth 
Brooks Rudolf, Liberijos atsto
vei, gegužės 11 d. viešėjus su 
paskaita Detroite, lietuvių DLOC 
(Detroito lietuvių organizacijų!

— . , . r*. , ti Įtempimą Europoje. Britu mi-
22A eteris Stewart pasiūlė įsteigti

bė ar sužeidė 12,000 civilių gy-1 
ventojų.

♦ Libano ūkininkai susišaudė
su partizanais, dėl kurių vykios‘ siūi^^ėti^olFV^ŠuiŠs

misiją, kuri rūpintųsi Vakarų- 
Rytų reikalais Europoje.

.Italijos.premjeras Rumor

Izraelyje, civiliai gyventojai nu-ipakto pasitarimus> siekiant sut! 
kenčia nuo izraelitų. j mafįntj Įtempimus. Tik Prancū-

♦ Gynybos sekretorius Laird zijos ministeris Schumann pasi- 
pareiškė, kad svarstoma suma
žinti amerikiečių jėgas Pietų Ko
rėjoje.

♦ Senatorius Edward Kenne
dy darosi vis didesnis “balan
dis”. Jis pareiškė Bostono tei
sininkams, kad statybos darbi- į vyriausybes neduoti Graikijai 
ninku demonstracijos paremiant! ginklų, kol ji nesugrąžins de-

sakė prieš bloko derybas su kitu 
bloku, siūlydamas pasitarimus 
vesti kiekvienai valstybei atski
rai. į-

Danijos užsienio reikalų mi
nisteris Hartling ragino Nato

centro) delegacija įteikė atitin-1 prezidento Nixono veiksmus, mokratinės valdžios sistemos.

ROMA. — Italijoje pradėti 
statyti laivai, kurių lukštas pa
gamintas iš gelžbetonio. Cemen
tiniai laivai nėra sunkesni už 
medinius, jie gerai laikosi van
denyje, jų neėda įvairūs parazi
tai. Du tokius laivus užsakė 
Egiptas naujam Nasserio ežerui, 
kuris susidarė už Aswano už
tvankos.

HONG KONGAS. — Vyriau
sybė paskyrė 8 žmonių komisiją 
studijuoti metrikinės sistemos 
įsivedimo klausima. -

Rinkimai Ceilone
COLOMBO. — Ceilone įvyko 

rinkimai, buvo renkami 151 
atstovas į parlamentą. Kitus 6 
atstovus pagal Ceilono konstitu
ciją vėliau paskiria premjeras. 
Valdžia griebėsi visų priemonių, 
kad rinkimai būtų teisingi. Pa
balsavę piliečiai gavo ant ran
kos nenuplaunamo rašalo dėmę, 
kad negalėtų balsuoti antrą kar
tą. Visi rinkimų būstinių parei
gūnai turėjo būti su trumpomis 
rankovėmis, kad negalėtų ranko
vėse pasislėpti balsavimo lape
lių.

Premjero Dudley Senanayake 
vadovaujama Toutinė partija 
rinkimus smarkiai pralaimėjo 
trijų kairiųjų partijų koalicijai, 
kuriai vadovavo buvusioji prem
jerė ponia Sirimavd Bandaranai- 
ke. Kairieji laimėjo 76 vietas, jerui Lon Nolui. 
dar nežinomi visi rezultatai, ta
čiau net 17 senų ministeriu pra
laimėjo savo rajonuose. Maskvi- 
nių komunistų partija gavo 4 
vietas, o trockistai — 7 vietas. 
Valdžios partija gavo vos 9 vie-

Tailandijos delegacija Kambo
dijoje pažadėjo remti kambodie- 
čius ginklais ir, gal, kareiviais.

Konge diktatūra
KINŠASA. — Kongo valdan

čioji partija — Liaudies Revo-Kairioji koalicija rinkimų 
kampanijoje žadėjo nacionali-j liūtinis judėjimas — paskelbė, 
zuoti bankus, perimti visą pre
kybą su užsieniais, žadėjo pri
pažinti Viet Congo valdžią Viet
name ir užmegzti ryšius su Šiau
rės Korėja bei šiaurės Vietna
mu, o nutraukti ryšius su Izra-; rinkimuose. Kitų kandidatų į 
eliu.

jog visos kitos partijos uždaro
mos ir tik viena partija ateityje 
valdys Kongą Dabartinis pre
zidentas Joseph Mobutu paskelb
tas kandidatu lapkričio mėnesio

prezidentus nebus.

Ši-
M.

karną peticiją. Delegacijai va
dovavo Bernardas Brizgys ir jos 
nariais buvo: A. Kvietys, 
Kvietytė, R. Sukauskas, S. 
moliūnas, St. šimoliūnas, 
šnapštys ir M. Vizgirdaitė.

Lietuvių įteiktoje J. Tautų- 
pilnaties pirmininkei peticijoje 
nurodyta i dabartinę Lietuvos 
padėtį ir ji prašyta J. Tautose 
iškelti Baltijos kraštų klausi
mą, reikalaujant, kad būtų pada-1 
rytas galas sovietų vykdomai! 
Baltijos kraštų karinei okupaci
jai ir iš trijų kraštų būtų ati
traukti sovietų kariniai, milici
jos daliniai bei administracija.

Brooks Rudolf lietuvių dele
gaciją maloniai priėmė ir pati 
patarė lietuviams veikti viešą
ją nuomonę. “The Detroit 
News” dienraštis, neseniai atpa
sakojęs dr. B. Nemicko mintis, 
gegužės 13 d. laidoje įdėjo ži
nią “Lietuviai prašo J. Tautų 
vadovės paramos”, kurioje nu
rodyta į DLOC delegacijos lan
kymąsi bei pateikti įteikto pra
šymo bruožai. (E)

♦ Kento universitetas, kuria
me gegužės 4 d. žuvo keturi stu
dentai, bus atidarytas birželio 
22 d.

Kambodijoje esančios 
pavojingos” ir galinčios privesti, 
prie didesnių smurto veiksmų.!

♦ Specialus Amerikos laivas: 
“Mizar” surado Viduržemio jū
ros dugne nuskendusį povande-; 
ninį prancūzų laivą “Euridyce”, 
kuris dingo kovo 4 d. su 56 jū
reiviais.

♦ Viceprezidentas Agnew New 
Yorke pareiškė, kad dėl dabarti
nės infliacijos kalta esanti bu
vusioji demokratų valdžia su sa
vo “Didžiąja Visuomene” ir J05 |§aūkti 
programomis.

♦ Maroko karaliaus Hassano 
pasiuntinys atvyksta į Washing- 
toną su Egipto prezidento Nas
serio laišku prezidentui Nixonui.

Pirmoje savo konvencijoje 
Mobutu partija nutarė pakeisti 
konstituciją kuri numatė teisę 
veikti ir kitoms partijoms. Visos 
įstaigos ir visi pareigūnai turės 
klausyti tik vienos partijos. Taip 
Konge buvo legalizuota diktatū
ra. ’ s

Generolas Albert Clark prezidento bu* 
vo paskirtas 

Springs karo

“baisiai! Jara pritarė Norvegijos ministe- 
ris Svenn Stray bei Olandijos 
Joseph Luns.

Nato ministeriu pareiškime 
sakoma, kad reikia pradėti pasi
kalbėjimus su Sovietų Sąjunga 
ir kitomis Varšuvos pakto vals7 

;tybėm apie balansuotą karinių 
jėgų sumažinimą Europoje. Na
to konferencija pavedė Italijos 
užsienio reikalų ministeriui per- 

■ duoti Varšuvos pakto valstybėms 
I Nato pasiūlymą ieškoti būdų, 
.kaip sumažinti įtempimą ir su- 
___ i konferenciją Europos 
saugumui ir bendradarbiavimui 
Įgyvendinti.

Sovietų Sąjunga, žinoma, no
rėtų, kad iš Europos išvažiuo
tų amerikiečiai kareiviai. Kar
tu, tačiau, sovietai ir bijo tokio 
išvažiavimo, nes tada Nato vals
tybės reikalautų, kad sovietų ka
riuomenė pasitrauktų iš Rytų 
Vokietijos. Lenkijos, Vengrijos 
ir Čekoslovakijos, šito sovietai 
negali padaryti, nes tada šiuose 
kraštuose komunizmui atsiras
tų pavojus iš vidaus.

Nauja sutartis tiek ilgai nusi
tęsė todėl, kad Amerika neno
rėjo pasižadėti ginti Ispanijos, 
jei ją kas pultų. Ispanų vyriau
sybė Įrodinėjo, kad karinių ba
zių laikymas išstato Ispaniją į 
pavojų. Ji rizikuojanti, jog so
vietai vieną dieną gali pasiųsti 
savo raketas į Ispaniją pulti ten 
esančių amerikiečių bazių. Ispa
nai reikalavo Amerikos pareiški
mo, kad bet kurios šalies užpuo
limas bus laikomas “bendro su
sirūpinimo reikalu”. Net ir to
kia, labai diplomatiškais žodžiais 
išreikšta, saugumo garantija 
Amerikai atrodė perdidele kaina.

Amerika bandė garantuoti Is- 
: panijos saugumą įtraukiant Is
paniją į Nato organizaciją. Na
to konferencijoje Romoje buvo 
bandyta tam parengti dirvą, ta
čiau prieš Ispaniją griežtai pa
sisakė Britanija, Norvegija ir 
Danija. Jos nusistačiusios prieš 
fašistinę Franko valdžią Ispani
joje. s

Valstybės sekretorius Rogers 
Madride buvo prašomas susitik
ti šu ispanų opozicijos atstovais. 
Toks pasimatymas tikrai supy
kintų ispanų valdžią ir šias eilu
tes rašant dar nebuvo žinoma, 
ar Rogers opozicijos atstovus pa
tenkins. Neseniai su ispanų opo
zicijos vadais susitiko V. Vokie
tijos užsienio reikalų ministeris 
Walter Scheel, priėmęs juos Vo
kietijos ambasadoje Madride.

Amerika, kaip Pentagono 
sluoksniai praneša, už penkerių 
metų sutarties pratęsimą, duos 
Ispanijai du povandeninius lai
vus ir šešis naikintuvus. Tie lai
vai esą nenauji, tačiau dar ge
rame stovyje. Bus duota ir dau
giau ginklų, tačiau svarbiausią 
Amerikos paramos dalį sudarys 
švietimo stipendijos ispanų stu
dentams studijuoti Amerikoje 
bei paramą ispanų mokslo Įstai
goms.

Iš Ispanijos sekretorius Ro
gers vyksta i Portugaliją.

PARYŽIUS. — Komunistai 
vėl rengia Paryžiuje dideles de
monstracijas. siekdami sukelti 
revoliuciją, šį kartą demonstra
cijai vadovauja rašytojas Jean 
Paul Sartre.

— šeštadienį, Kapų Puošimo 
Dieną geg. 30. Naujienos ne
išeis ir dienraščio ofisas bus 
uždarytas.

vadovauti Colorado ‘
aviacijos akadomiįai. MBXKXIIKaRXIIBBVRlIMB

Skatina ryšius 
su Čekoslovakija 
Okup. Lietuvos spaudoje pasi

rodo, vis daugiau informacijų 
apie Čekoslovakiją. Skatinama 
su čekais ir slovakais palaikyti 
glaudesnius ryšius, nes, kaip pa
žymėjo prof. K. Meškauskas, 
Draugystės d-jos su Čekoslova
kija Lietuvos padalinio pirmi
ninkas, (“Tiesa”, geg. mėn.) tai 
šalis “kurioje” yra ko pasimoky
ti”. Meškauskas nurodė, kad iš 
Lietuvos į Čekoslovakiją išveža
ma: metalo apdirbimo staklės, 
skaičiavimo mašinos, televizo
riai, dirbtinas šilkas, maisto pro
duktai. Į Lietuvą gi įvežama: 
įrengimai chemijos 
avalynė troleibusai, 
ir drabužiai.

Artimoje ateityje
vystyti kultūros mainus. Nese
niai Prahoje viešėjo du meno ko
lektyvai, vėliau bus pasiųsta dai
lės darbų paroda, tikimasi keis
tis ir turistais. (E)

įmonėms, 
motociklai

numatyta



RYTOJ LANKOM SAVO
BŪSIMAS TĖVIŠKES 

me (daugumas savais 
niobi liais) bū s i m u j u 
lankvti, kur tiek daug 
mylimų, brangių ir 
žmonių jau amžinai gywnarif 
daugumas mūsų pačiu jau turi 
is anksto duobes užsisakę. . .

Ąr ši diena privalo būti ge
dulo ir alteracijos diena, pri
klauso kaip j jos realią pras
mę žiūrėsime. Realiai žiūrint, 
mirimas yra gimimo antroji 
pusė: be antrosios negalima 
pirmoji. Dėl to ir vieną ir ant
rą tenka priimti ii’ lygiomis 
vertinti. Dėl to gerai padaryta,

Gyvenimas mūsų, tai mer- 
ėjimas žiede užmaršties, yra 
j a rašęs poetas. Belieka pri- 
d ti, 
labai reliatyvus, 
rodo gyvenimu, 
veik nemirtingas; 
geologinėmis 
akimirka, o 
kas? Niekas.

s poetas.
kad tas merdėjimąs yra 

Lyginant su 
žmogus yra 
lyginant su

epochomis 
su amžinybe

panašiomis min- 
ge-

Tokiomis ir 
mis nešini ši šeštadienį, 
jžio .’tO dieną, visi kas gali, 
įleisime savo laikinąsias pa- 
<>^es. kur pakelėje j amžiny- 
, esame sustoję, ir važiuosi-

kad Kapų Puošimo Diena kaip 
ir Motinos Diena yra parinktos 
gražiausiame metų laike —

TF * V*Kviecianu
Tautines

llpliinkvti. ^>ent P^’^ūrėti, kaip IJo tuvių 

Kapines Į mirusieji musų tautiečiai.

aute
li viskių 

mūsų 
artimų

CRANE SAVINGS and Loan Association

Li^Antw
IOAN AS5H...

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

J_ mokama vieny
— metu certifi-4 cats ms. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

on 
investment 

account
on two 
years 

certificates

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

už visą mėnesi.

tavo geluonis? žmogus pa
gerbia savo gimimo ir savo ini 
rimo momentus, puošdamas 
gyvomis gėlėmis ir vainikais.

Chicagos lietuviai daug kuo 
yra geresnėje padėtyje. Savo tė
vų, greit sakysime savo tėvų 
tėvų dėka čia turi net dvejas 
lietuviškas kapines — Kazi- 
inierines ir Lietuvių Tautines. 
Kodėl ne vienas? Žemė ta pati, 
kad. ir ne sava, bet svetinga, 
kad ir daugumai mūsų ne gim
toji, bet artima, kad ir ne sa
vo tęvų tėvų protėvių krauju 
laistyta, bet šventa. Ir tačiau, 
vienose lietuviai jaučiasi pilni 
šeimininkai, savininkai ir tvar 
kosi kaip tikrosiuose savo na
muose, antrosiose gi yra sveti
mųjų uzurpuoti, mechaniškai 
reglamentuojami ir trokais bei 
kabliais į duobes suverčiami. 
Tatai žino visi ir visi jaučia, ir 
vis dėlto į amžinybę eina 
dviem keliais...

Gegužio Trisdešimtoji. Gra
žiausioji pavasario vidurio die 
na. Vargu kur Ulinojuje rasi 
labiau Lietuvos žemelę prime
nančią gamtą, kaip Chicagos 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse. 
Tai Žemaitija, Aukštaitija ir 
Dzūkija miniatiūroje, su švel
niomis kalvelėmis, tokiomis 
pat švelniomis įlankėlėmis, 
vingiuotais 
džiais — 
žolynais 1

Nueini į
visoje Amerikoje 
kiek čia buvusių artimųjų, mie
lų vardų pavardžių granite 
įamžintų..’. Nors imk ir su 
kiekvienu pasikalbėk, jei šio 
trumpo gyvenimo laikas, lei
džia. : Atsakymo į savo klau
simą, aišku, negausi, tačiau 
tyla irgi gera byla, kuri gali 
būti garsesnė už šimto decibe
lų kalbą, tik kad mūsų jusnys 
tylos garsui girdėti- nėra tiku
sios. '

Daug kas būtų galima pasa
kyti Jlr apie “anapus”, deją iš 
visų'aisčių - baltų genčių lietu
viai, atrodo, yra pasidarę 
“realistiškiausi”. Trumpai šia 
proga norisi tik priminti mūsų 
artimiausius gimines — brolius 
latvius, čia Amerikoje bent 
man yra žinomi trys latviai, 
būtent — Dr. Osis, žinomojo 
pąrapsivchologijos srities tyri
nėtojo prof. Joseph Rhine ben
dradarbis; Leedska Inins, pa
slaptingosios Koralų pilies Flo
ridoje statytojas, apie kurį te
ko rašyti Naujienose praeito

A

Povilas Daubaras

keleliais ir die
medžiais, gėlynais,

lietuviškiausią
miestą —

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vąk.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

Prof. dr. A. RAMŪNO, Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginių Mokslų

Fakulteto vicedekano, nauji veikalai:

3 DEVELOPMENT OF THE WHO
LE MAN THROUGH PHYSICAL 
EDUCATION...

Išleido Ottawos universitetas, 435 
psi. Įvadą parašė Avery Brundage, 
tarptautinio olimpinio komiteto pir
mininkas. Prof. J. Maritain pareiš
kė apie ši darbą: “Tai galutinis 
klausimo nušvietimas7’.
e DIALOGE ENTRE ROME ET 

MOSCOU ...
Ekumeninis žvilgsnis į Rusijos ir 
Europos santykius, praeityj, dabar
tyje ir ateityje. Įvadą parašė kar
dinolas Koenig. Išleido Ottawos 
Universitetas. (Prancūzu kalba). 
O IŠ SUTEMŲ Į AUŠRA...
Jame iškeltos naujos mintys apie 
žmogų, tauta ir žmoniją kosminiam 
amžiui austant.

Veikalai gaunami:
UNIVERSITY OF OTTAWA PRESS 

OTTAWA, ONT. CANADA Prof. dr. A. Ramūnas

šeštadienj bus Kapų Puošimo 
Diena. Tą dieną Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse Įvyks didelės iš
kilmės. Gros Petro Zalubos di
riguojamas dide-lis dūdų or
kestras, giedos operos solistas 
Algirdas Brazis. Kalbės Mikas 
Vaidyla, Dan Kuraitis, M. Gu
delis, Ansas Trakią ir kiti.

Lietuvių Tautinių Kapinių 
vadovybės vardu kviečiu visus 
Chicagds ir apylinkių lietuvius 
Kapų Puošimo Dieną atvykti j 
Lietuvių Tautines Kapines ir 
dalyvauti mūsų suruoštose mi
rusių pagerbimo iškilmėse. Jei
gu kas nenorėtu dalyvauti, tai

Tautinėse kapinėse pagerbiami
Šia 

proga galite aplankyti kapus ir 
pasižiūrėti j gražesnius pamink-

Užpraeitais metais buvo pasta
tytas nepaprastai gražus pamin
klas buvusiam Lietuvos prezi- 

j deniui Dr. Kaziui Griniui. Tau
kinėse kapinėse stovi paminklai 
Dr. Jonui šliupui, Vincui Ku- 

■dirkai, Juozui Šernui ir visai ei- 
.‘lei kitų įtakingesnių Amerikos 
'lietuvių. Kiekvienas galės pa
matyti naujai supiltą Dr. P. 
Grigaičio kapą.

Kapų užveizda arba bet ku
ris direktorius mietu noru pa
rodys kapines ir suteiks reika
lingas informacijas. Tai pada
lysiu ir aš pats, jeigu į mane 
kas kreipsis.

Povilas Daubaras,
Lietuvių Tautinių Kapinių 

Pirmininkas

Krašto Tarybos posėdį Huetten- 
felde ir papeikęs, kad nieko ne
veikiama VLB Jaunimo Sekcijai 
pagyvinti, toliau rašo:

Antras dalykas tai politinė ko
misija. Ji buvo įkurta praeitais 
metais ryšium su Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties sukaktimi, 
bet, deja, nieko neįvyko, manau, 
dėl valdančios grupės politinių 
ambicijų. Nueita visai kitais ke-
liais, daugiausia Vilkui pakenk
ti. Be to, buvo siūlymas politinę 
komisiją, kuri dabar pasivadi
no “visuomenės reikalų” komi
sija, iš Bendruomenės išjungti, 
nes Bendruomenė gauna didelę 
pašalpą iš V. Vokietijos vyriau
sybės, kuri yra teikiama sociali
niams ir kultūriniams uždavi
niams vykdyti. Politinis darbas 
Bendruomenėje yra labai pavo-

jingas, kadangi V. Vokietijos 
biudžetas šiais metais yra labai 
apsunkintas, ir vyriausybė su 
malonumu brauktų užsienie
čiams skirtuosius pinigus. Vie
no Vokietijos parlamento nario 
pasisakymas yra jau pakanka
mai aiškus: "Jeigu bendruome
nė neturi socialinių ir kultūrinių 
uždavinių ir metasi į politiką, tai 
mes galime pašalpą braukti”. Bet 
tai kai kurių Vliko griovėjų ne
įtikina. Tegul Vlikas pagaliau 
pasirūpina savo atstovybe Vo
kietijoj, tik jis turėtų ją griež-

res

“NAUJIEKOŠ” KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

kovo mėnesi, ir Dr. Konstan
tinas Raudive, dabar gyvenan
tis Bad Krotzingen, Vokieti
joje, kurš per eile metų tiek iš
tobulino magnetinės juostelės 
“užrašus”, kad 
- užrašo garsus, 
tisas kalbas “iš

irekorduoja 
žodžius ir iš- 
anapus”.

Bendra da r b i a u d a nias su 
prof. Aleksandru Schneideriu, 
St. Gallen, Šveicarijoje ir Dr. 
Gebhard Frei, tarptautiniai 
žinomu šveicaru parapsicho- 
logu, jis iki šiol, turi magneti
nėse juostelėse įrekordavęs 
apie 100,000 “dyasįų” posakių! 
Jei aplinkybės; leis, apie to
kius dalykus vėliau, šia proga 
dar tiek , kad rytoj lankyda
miesi būsimose tėviškėse, ar 
jos kaip Tautinės Kapinės tik 
savo tautos ir^ kalbos meilės 
pašventintos, ar,kaip Kazimie- 
rinėse dar lotyniškai įkalbėtos, 
turėkime galvoje, kad buitis 
yra neapsakomai daug . įdo
mesnė ir prasmingesnė, negu 
manome, arba savo kasdieni
niais reikalais užimti pagalvo
jame. 7. Pr.

U N ton 6-9206

Mūsų spaudoje
Politika Vokietijos Lietuvių 

Bendruomenėje
Pasirašęs res asmuo Europos 

Lietuvio Nr. 15 Skaitytojų Laiš
kų skyriuje aprašydamas VLB <

MIAMI BEACH. 41. FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

' -N •' ? “ - • '

Sophie ir Bernice Welicka

Chicago Savings
and Loan Association

,UP TO

PER ANNUM O PER ANNUM

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES < 
OF. $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

PER ANNUM

č ON ALU PASSBOOK
- ACCOUNTS

VWXVEXVS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
” John Pake!, Sr., Chairman of the Board ,

HOURS: Mon. 12 P. AL to 8 P. M., Tues. 9 to 4,- Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

Šeštadienį gegužės 30, Kapų Puošimo Dieną -- Decoration Day

UVIV TAUTINĖSE KAPINĖSE
BUS DIDELES IŠKILMES

BUS PAGERBTI LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE PALAIDOTI ŽMONES TOKIA IŠKILMIŲ PROGRAMA

MAN GAILA, giedos Al Brazis

III**

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. — FRIDAY, MAY 23, 1970

1. Lygiai 11:00 vai. ryto, dūdų, orkestrui grojant, 
prasidės eisena aplinkui kapines

2. AMERIKOS HIMNAS, giedos Al Brazis, visiems 
dalyviams pritariant

3. Amerikos Legiono Don - Varnas Postas pagerbs 
žuvusius karius

9.
10.

Kalbės kun. A. TRAKIS 
APLEISTAS, giedos Al Brazis 
Kapinių vadovybės žodis . 
LIETUVOS HIMNAS, giedos Al Brazis.

(

Kalbės MARTI NAS GUDELIS 
MIKAS VAIDYLA
Kalbės DAN’ KURAITIS 
A BEAKTU I i 
Al Brazis 

■■

Visi Chicagds ir jos apylinkių lietuviai Kapų Puo
šimo Dieną kviečiami atvykti į Lietuvių Tautines Ka
pines, dalyvauti 11 valandą prasidedančiose iškilmėse, 
išklausyti kalbų, pasiklausyti lietuviškų giesmių ir 
aplankyti lietusių tautai daug nusipelniusių vyrų ir 
moterų kapus.

I iškilmes visus tautiečius kviečia

r f, ift * iri iii ifTufflir* & » frufrftiAft



1.

Liovęsis rašyti smulkias De
troito žineles, neturėjau progos 
čia prisiminti ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės šeštosios Tarybos 
artėjančių rinkimų. Kadangi čia
reikalas nėra smulkus ir kadan
gi turiu pasidėjęs du oficialius 
pranešimus, tai atėjo laikas už
dėtą pareigą atlikti.

Detroitas, kuriame tėra viena; 
bet didelė LB apylinkė, kartu 
skaitosi ir apygardos centras. 
Detroito apygardai priklauso an
tra nemaža LB apylinkė — Ro
chester, N. Y. šioje apygardo
je bus išrinkti 4 (keturi) 6-sios 
tarybos nariai. Detroito apygar
dos rinkimų k-jos pirmininkas 
Jurgis Mikaila man atsiuntė 
raštą, kuriame yra {vardinti 8 
(astuoni) kandidatai. Rašte sa
koma, kad Sąrašo eilė yra nusta
tyta burtų keliu (tai įdomi nau
jovė ! kodėl alfabetinė tvarka ko
misijos buvo atmesta?!), štai 
tas kandidatų sąrašas, žodis žo- 
din toks, kokį gavau:

m™ DETROITE
1. Jonas Dėdinas, 40 m., dr. 

chemikas, Rochester, N. Y.
2. Kęstutis Keblys, 37 m., dr. 

chemikas, Southfield, Mich.
3. Antanas Klimas, 46 m., pro

fesorius, Rochester, N. Y.
4. Vytautas Kutkus, 53 m., 

inžinierius, Detroit, Mich.
5. Nijolė šlapelytė, Univ, of 

Detr. instr., Detroit, Mich.
6. Algis Zaparackas, 30 m., in

žinierius, Royal Oak, Mich.
7. Jonas Urbonas, 45 m., brai

žytojas, Clawson, Mich.
8. Algis Rugienius, 35 m., in

žinierius, Warren, Mich.
2. Rinkimų tvarka Detroite
Girdėjome per radiją ir ne kar

tą skaitėme spaudoje, kad rin
kimai bus įvykdyti birželio 6 ir 
7 'dienomis. Detroito apylinkės 
rinkiminę komisiją sudaro J. As- 
minas, J. Gaižutis, E. Jankus, 
R. Ražauskienė, K. Veikutis ir P. 
Zaranka. Komisija atsiuntė tri
jų paragrafų taisykles, kurias 
čia irgi, kaip gavęs, paskelbiu:

k

%

Kas tik turi gerą skoni,
■ Viską perka pas Lieponį!

PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L1EPONIS

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

Pagal rinkimų taisykles i keletas kultūringų pobūvių, su~ dos statybų komitete. Norėda
vo L. B. Tarybą renka1 laukusių daugelio šimtų publi- mas patirti apie jo frontiškum^ 

lietuviai, ne jaunesni kaip kos. Pagal “partiją” - v ’ -JAV
18 metų amžiaus ir registruoti 
LB apylinkėse.

2. Balsavimai Detroite vyks
birželio mėn. 6-7 d., šeštadienį 
nuo 3 vai. p. p. iki 7 vai. p. p., sek
madienį nuo 10 vai. ryto iki 3 
vai. po p. Lietuvių Namuose, 
3015 Tillman. *

3. Neregistruoti Detroito L. 
B. Apylinkės lietuviai galės už
siregistruoti balsavimo dieno
mis balsavimo būstinėje.
3. Keletas žodžių apie kandidatus

Kas norėjo tik oficialios in
formacijos, tai ją jau paskelbiau 
rašinio pirmame ir antrame po
skyriuose. Šiame trečiame po
skyryje noriu po keletą žodžių 
pats pasakyti apie kiekvieną 
kandidatą skyrium, čia jau bus 
grynai mano nuomonė ir su ofi- 
.cialia informacija nieko bendro 
neturi.

vieny simpatizavimo, kitų pa 
smerkimo. Stengiausi, kad nė 
už vieną ranka nepakiltų ir vie
tomis tikrai dešinę turėjau kai
re palaikyti, kad liktų ant ma
šinėlės klavišų. Kitu atveju, tie
sa, kai kuriuos iš minėtų kandi
datų galėčiau labai juodai iš
degutuoti, o kitiems baltus spar
nelius prilipdyti, nes mažiausia 
penkios iš jų pažįstu kaip nųlup

lučių skaičių, tai irgi ne 
iš šališkumo, bet kad vieniems, 
pagrindiniais bruožais charak
terizuojant, reikėjo daugiau žo
džių, o kitiems — mažiau.

Galima balsuoti ir paštu

Jau labai pavėluotai iš rinki
mų k-jos sekretoriaus Prano Za- 
rankos gavau papildomus nuo
status, kaip galima balsuoti paš-

(N ūkei ta į 5 psl.)

kos. Pagal “partiją 
tininkas. Kažkas kažkada įtarė 
jį esant frontininku. Iš savo pa
tyrimo liudiju: nno frontininkų 
jis už tūkstanties mylių

Dr. Antanas IHimas — kal
botyros ir germanistikos profe
sorius, filosofijos doktoratą įgi
jęs Pensylvanijos universitete. 
Jo biografija yra, LE 12-tame ir 
36-tame tomuose. Ten pasaky
ta, tarp kitko, kad veikia lietu
vių organizacijose, bendradar
biauja Darbininke ir Drauge, nuo 
1964 m. yra JAV LB taryboje. Su 
maža rizika galiu jį pristatyti 
kaip frontininką.

Vytautas Kutkus, kaip inži
nierius, neseniai paaukštintas 
Fordo tarnyboje. LB supranta 
kaip aukščiausią veiksnių veiks
nį ir labai nusistatęs prieš bet- 
kokj partiškumą. Lietuvių Fon
do tarybos narys, LF Detroito 
vajaus k-to pirmininkas, keletą 
metų pirmininkavo LB Detroito 
apylinkei. LŽS Detroito sky
riaus narys/buvęs pirmininkas. 
Jeigu kurias pareigas prisiima, 
tai dirba, taip sakant, iki apalpi
mo'. Besąlyginis okupuotos Lie
tuvos solistų koncertų priešas. 
Jokiu būdu ne frontininkas.

Nijolė šlapelytė, kilimo iš Ro- 
chesterio, profesoriauja Detroi
to universitete, dėstydama lite
ratūrą. Jai dar tik 25-ri metai. 
“Ar frontininke?”, buvo mano 
pirmas klausimas, prisišaukus 
telefonu. “Nėėė! Skautininke. 
Skautė nuo mažumės. Ir sporti
ninkė. Kandidatuoju, kad prisi
dėčiau prie lietuvybės išlaikymo, 
o politika tegu pasilieka tiems, 
kuriems rūpi...” Toliau paaiškė
jo, kad turi tris bakalaureatus 
(literatūros, istorijos ir dar vie^ 
no nębeužsirašiau) ir literatūros 
magistro laipsnį. Prisiminęs, 
kad labai gerai vaidino Škėmos 
minėjime prieš metus, klausiau, 
iš kur tas talentas. Paaiškino, 
jog mėgstanti vaidinti, daug vai
dinusi studijuodama. Ją dar pa-

— akira- bandžiau irgi telefonu. Neradęs 
jo, kalbinau ponią Liudą Rugie- 
nienę, irgi visuomenininke, lite
ratę, skautę. Ji užtikrino, jog 
A. Rugienius nėra frontininkas, 
o toliau kalbantis paaiškėjo, jog 
yra priešingas kultūrmainiavi- 
mui ir koncertams.

Tai ir viskas apie kandidatus.
Skaitytojas teneieško šališkumo,! tus. Jeigu ne visi gavo po vie

o PER
ANNUM

PER
ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, .

2 YEAR MATURITY

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $1,000. OR MORE, 

1 YEAR MATURITY
Prieš kiekvieną kandidatą pa

gal savo žinias ii- supratimą ap
tardamas, dar noriu keletą žo
džių ir apie tai,, kas mane kan
didatus aptarti išprovokavo. Ogi 
kai kurie veikėjai man telefonu 
ir susitikimuose porino, jog šeš
tosios Tarybos kandidatai visi 
esą frontininkai, jog nesą pasi
rinkimo ir dėl to rinkimai tu
rį būti boikotuojami. Jeigu, pri- 
leiskime, tikrai visi kandidatai 
frontininkai, tai man kyla klau
simas, kodėl neatsirado kandida
tų, veikėjų-visuomenininkų-ben- 
druomenininkų iš kitų organiza
cijų? Kas užkirto jiems kelią 
kandidatuoti ? Kandidatu tapti, 
jei neklystu, užteko 10 (dešim
ties) asmenų rekomendacijos. 
Aš pats porą tokių savo parašu 
rekomendavau. Ir aš pats leng
viausiai galėjau kandidatu bū
ti, jei tik būčiau panorėjęs. Tai
gi, rinkimus boikotuoti tik todėl, 
'kad “visi kandidatai yra fronti
ninkai”, tiems “ne frontinin
kams” tyčia nekandidatavus, 
mano nuomone, yra daugiau, ne
gu nerimta. Būtų visai kitas 
reikalas, jeigu kandidatus mums 
duotų valsčiaus viršaičiai, o ap
skrities viršininkai tik patvirtin
tų.- Ną,-tada tai boikotuočiau ir

5’/4% ‘ PER 
ANNUM

SO DAY NOTICE GOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MINIMUM

o RE6ULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20.000 

interest is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 
pays the highest legal rate of Interest on all savings. Deposits received by the 
10th of any month earn from the'first of that month. Deferred Income Certificates 
are available at rates of 6% and 5%%.

ANNUM

J

s

HP Ypatinga jūrų žolė
ištraukta iš Jūros prie Norvegi
jos krantu ir perdirbta i table
tes KELP-KARBON. Tai yra 
turtinga /natūraliais vitaminais 
ir turinti savyje 60 mineralų, o 
ypatingai jodo. Jei kūne yra 
stoka tu • sudėtinių dalių, žmo
nės jaučiasi pavargę, nerviški, 
turi blogą virškinimą, yra lin
kę įvairioms infekcijoms ir ligoms. Ypatingai kei
čiantis orui ir esant šalčiui pradėkite imti KELP - 

Dr. Michaels KARBON, kad sustiprintumėte organizmą prieš vi- 
N. D.. šokias ligas. Svarbu tuos vaistus imti kasdien.

* \ ^KELP - KARBON suteiks vaikams sveikatos, o suau
gusiems grąžins jėgas ir jauną išvaizdą. Be natūralaus jodo ir minę- 
ralų, negalima išlaikyti geros sveikatos.

> Kaina už bonką $5.00, 3 bonkos — $1330.

□ Vaistažolė N. 11 Pūslei ir inkstams

□ Kelp-Karbon— Jūrų mineralai ir vitaminai yra
būtinai - reikalingi--sveikatai i... 1. btl. — ^5.00, 3 btl. n— 313.50

□ Vaistažolė N. 18 Nuo raumenų reumatizmo-—__ __ Dėžutė $2.75
^Dėžutė $2.25

□ Tabletės Inkstams ir pūslei ___ZZZZZZZZZl.... Butelis $3.75
□ Vaistažolė N. 20 Nervams ______ ___ _ Dėžutė $2.25
□ Vaistažolė N. 16 Kepenims ir. tulžiai  ___ _ ___ Dėžutė $225
□ Chinatus vaistažolė (skystimas) Kepenims ir tulžiai .... Butelis $4.89
□ Vaistažolė N. 31 Nuo vidurių išpūtimo ir virškinimui Dėžutė 32.25
□ Vaistažolė N. 17 švelnus vidurių išvalymas ________ Dėžutė $1.95
□ Vaistažolė N. 340 Moters periodų pasikeitimui ___  Dėžutė $3.00
□ Vaistažolė N. 10 Nuo bronchinės astmos -L...__   Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. 100 Vyriškumui sustiprinti ...
□ Vaistažolė N. 9 Nuo odos išbėrimo ...-____
□ Cukrinė — Arbata BI-BE-TIC . ..................
□ Vaistažolė N. 40 Nuo kraujo spaudimo ..._ —
□ Žyme-Aids Nuo nervų, vidurių išpūtimo ir virškinimo Tabl. S4.89

Dėžutė $3.00
Dėžutė 33.89
Dėžutė $2.60
Dėžutė $3.00

"B. - M. - B.- (SKYSTIMAS)
Sudarytas iš parinktų sveiku gyvulių kaulų smegenų. At
stato naujus raudonus kraujo rutuliukus. Sustiprina krau
ją. Taip pat padeda suvargusiems ir turintiems anemija, 

'į Stiprindamas kraują, atstato jėgas. Puikiai tinka vaikams.
Butelis $4.85 — 3 buteliai $13.00.

Siųskite užsakymus su money order ir dar pridėkite prie kiekvieno 
siunčiamo dolerio 10 centų siuntimo išlaidoms.

DR. MICHAEL’S HERB CENTER
1223 N. Milwaukee Ave., Chicago, Hl. 60622

■ ■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

1970 Plymoiith-Duster
Plymouth Valoft

Duster 2-Door 
Covpo

O dabar — apie kiekvieną kan
didatą atskirai, pagal anksčiau 
patiektą sąrašą.

Dr. Jonas Dėdinas,yra Ro
chester, N. L., gyventojas. Jo 
biografiją radau LE 36-tam to
me. Ten pasakyta, kad Augs
burge, Hochfelde 1949 m. leido 
Dienos Žinias, ka'd vėliau pirmi
ninkavo Lietuvių studentų s-gos' 
Baltimorės skyriui, kad veikė 
ateitininkuose, buvo LB Roches^ 
terio apyl. pirmininku ir ten kar
tu su Jurgiu Jankum. įsteigė kul
tūrinę sekciją, o Menų ir mokslų 
muziejuje surengė pabaltiečių 
parodą. Apie' priklausymą LF 
(frontininkams) ten nieko nėra. 
O. asmeniškai dr. Dėdino nepa
žįstu. Tai viskas apie jį.

Dr. Kęstutis Keblys — iš visų 
kandidatu kontroversiškiausias.

kryžminę ugnį jis papuolė ta
da, kai paskaitė paskaitą apie 
“tautininkus” ir “valstybinin
kus” PLB suvažiavime Niujorke. 
Daug kartų jis buvo minimas 
(čia daugiau teigiamai, negu nei
giamai) knygos “Lietuvių lite
ratūra svetur” rezenzentų. Mat, 
toje kolektyvinėje knygoje jis 
aptarė išeivijos romanus. Perei
tais metais jam būnant LB De
troito apyl. valdyboje nariu kul
tūros reikalams, buvo surengta

nės” šokėją.
Algis Zaparackas, inžinieriaus 

darbą dirbdamas Chryslerio au
tomobilių projektavimo labirin
te, vadovauja nemažai technikų 
grupei. Mūsų spaudoje jo var
das tūkstančius kartų minėtas 
ryšium su Pirmuoju Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu, ku
rio rengimo k-to pirmininku jis 
buvo. Nors iš jaunuolio metų 
jau išeina, bet tebėra; glaudžiam 
kontakte su jaunimo mase; Ne- 
priešingas nė kultūriniam bend
ravimui, nei koncertams iš ana
pus. Skautas nuo vaikystės. 
'Amerikiniam gyvenime aukštai 
pakopęs respublikonų partijoje 
(apie tai neseniai čia rašiau). 
Kartu su minėtais dr. Kebliu ir 
dr. Klimu — dabartinės LB ta
rybos narys.

Jonas Urbonas — šimtu ir pen
kiais procentais frontininkas. 
Dabartinis Dainavos jaunimo 
stovyklos administratorius. Die
viškos Apvaizdos naujos bažny
čios ir kultūrinių namų statybos 
k-to. narys informacijai. Buvęs 
Laisvės Kovos metų k-to Det
roite pirmininkas (tai, berods, 
didžiausias lietuviškoj kultūrpo- 
litikoj jo atsiekimas). Didelis 
“bendravimo” ir koncertų prie
šas.

Algis Rugienius — sportinin
kas ir, jei neklystu, skautas. Bu
vęs LB Detroito apylinkės pirmu 
ninkas, Laisvės Kovos metų k-to 
narys. Dabar yra Diev. Apvaiz-

ASMTTS OVIR *!«!JN,4N.N RESERVES OVER $UzWe,OOC.O« (mors ft»s ftrtce ft® fcjal reqirtrements}

419t Archer Arame at Sacramento K Chicago, Illinois 60432 s VI7-1140 
aOVKSž Mau num f KM.-I FA • Tm* Frt, f > 5a?. 7AJA.-12 NoOfi

® Wa& - £c LssLtcss

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylių. 
Pigus leidimas.

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

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. Pirma, jie padedą 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.

&

fflSMK

UNIVERSj
■ ■ ■ - • / ■—- .

Taupymo indėliai
• Apdrausti iki 520,000.

'UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

INSURED!

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

SAVE AT

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
{steigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Mutual Federal 
Savings and Loan ----- ........ .. .--- ----
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNT 

PER ANNUM ==

Paid and 
Compounded

N» Butine,, Treneected .» W.dne.d., Įf^SURED TO 320,000
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trims mėnesiams ...... - $5.00
vienam mėnesiui -......—$1.75

Kanadoje:
metams ....................-........... $20.00
pusei metų _________ — $11.00
vienam mėnesiui ................ $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose

melams .......... ................. $20.00
pusei metų ..................... w $11.00
trims mėnesiams $6.00
vienam menesiui ..........   $2.00

Kitose JAV vietose:
metams  ..................... —— $18.00
pusei metų ----------------------- $10.00

Užsieniuose:
metams _______    S2100
pusei metų _____   $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. v

praeitą sekmadieni, geg. 2-t 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse buvo atidengtas nepap
rastai didelis ir brangus pa
minklas, bet iškilmėse buvo 
labai /mažai žmonių. Laikas 
buvo parinktas geras, . vėlyvas 
popietis, ir diena pasitaikė 
graži, 
žmonės važiavo iš miesto, 
j kazimierines jie vis dėlto 
suko.

Jūsų reporteris užklausė 
nią Lottie Giedraitienę, 
Kazimiero Lietuvių Sklypų

oras kvietė išvažiuoti, 
bet 
ne

prievarta, to 
i paminklo ati- 

ii-s ir atėjo, — 
i iikė L. Giedrai- 
kintieji patyrė, 
paskyrė pamin- 

prėL Viktorų 
tai pradėjo tarp 

kad nevertėtų 
j atidarymų. Ir

yra giliai

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Kokia nauda iš tokių “rinkimų”?
Bromus Nainys, JAV Lietuvių Bendruomenės pir

mininkas, mažos frontininkų grupelės padedamas, ruo
šiasi Amerikos Lietuvių Bendruomenės ‘’rinkimams”. 
Visi daviniai rodo, kad tai bus tiktai pasityčiojimas iš 
Amerikos lietuvių, bet instrukcijos paštu keliauja, “rin
kiminiai” sąrašai sudarinėjami ir lietuviški laikraščiai 
užverčiami “rinkimine” propaganda. Vienoje kitoje ko
lonijoje, kur demokratinis elementas yra stipresnis, rin
kimai gali būti pravesti teisėtai, respektuojant balsuoto
jų teises, bet visoje Amerikoje tokių kolonijų nedaug.

Frontininkų kontroliuojama spauda jau seniai pra
dėjo kalbėti apie Šiuos “rinkimus”. JeiguGarbės Teismas 
būtų nepanaikinęs neteisėtos “rinkiminės” instrukcijos, 
tai “rinkimai’ jau seniai būtų pravesti, paskubomis “iš
rinkti” kandidatai jau kalbėtų visų lietuvių vardu. Nai
nys oficialiai “nusilenkė” Garbės Teismo sprendimui, 
bet jis tuojau pradėjo “aiškintis” ir “derėtis”. Jis sutiko 
“rinkimų” metu kilusius nesklandumus perkelti Į Garbės 
Teismą, bet apygardų padalinimo ir kitus reikalus jis 
paliko tokius, kokius anksčiau buvo paruošęs.

Teisėtiems rinkimams pravesti buvo reikalingas 
naujas rinkiminis statutas, kuriame būtų aiškiai išdės
tytos visos teisės ir nurodytos rinkiminės taisyklės. Nuo
statai sako, kad statutus ruošia JAV LB Taryba. Ta
ryba nebuvo sušaukta, statutas neparuoštas, o “rinki
mai” vedami pagal Nainio anksčiau išsiuntinėtas taisyk
les. Apygardoms buvo aiškus Garbės Teismo sprendi
mas, bet apygardoms nesuprantamas Nainio paruoštos 
taisyklės, paskubomis sudarytos “rinkiminės” komisi
jos ir dar sparčiau sudarinėti kandidatų sąrašai. Paskel
bus Garbės Teismo sprendimą, daugelis bendruomeni- 
ninkų manė, kad p. Nainys ir artimiausieji jo patarėjai 
visiškai atsirubežiuos. nuo bet kokio rinkiminio darbo. 
Po Garbės Teismo sprendimo jis turėjo atsistatydinti iš 
pirmininko pareigų, bet jeigu to jau nepajėgė padaryti, 
tai galėjo sudaryti sąlygas, kuriose prie artėjančių rin
kimų jam nei iš tolo nereikėtų kištis. Bet jis ir to nepa
jėgė padaryti.

Dabar paaiškėjo, kad didelė JAV Lietuvių Bendruo
menės apygarda negalės rinkimų pravesti. Suvažiavę 
New Yorko apygardos atstovai svarstė veikiančius nuo
status, naujai paruoštas instrukcijas ir rinkimų metu 
daromas pakaitas. Jie turėjo galvoje Garbės Teismo na
rių ginčą su centro valdyba ir iš to išplaukiančius nesu
tarimus. Nuostatuose esanti painiava klaidina rinkėjus.

po- 
Šv. 
Sa

kę, palaidojusių savo vyrą mi
nėtose kapinėse, ar jai žino
mos priežastys, dėl kurių į pa
minklo atidengimą atvyko toks

didelė dvii' 
dėl mažai k - 
darymo išk i 
atsakė pirm 
tienė. —- Kai 
kad vadovu: 
klui šventi s 
Chernaucką. 
savęs kalbėt 
eiti j pamini 
nenuėjo.

— Tikinę i mis 
įskaudinusi k <pmių biurokra- 

nejautrūs toj;
ai, kurie sten- 
sunaikinti visa, 

tikintiesiems 
šventa.
sudarytas koks 

toms j pamink-

tine sistema 
sistemos ats 
giasi kapini- 
kas lietuvi; 
yra brangu ir

— Ar bu v 
komitetas ži.

mažas Chicagos lietuvių skai- lo atidarymą 'įkviesti? — bu
čius. vo antras klausimas, poniai

— Šv. Kazimiero Lietuvių Giedraitienei 
Kapinėse tikintiesiems Įvesta — Nebuvo sudarytas joks

Rinkiminės komisijos paskirtos, pagal ganos nustojusią 
Nainio instrukciją, o naujų instrukcijų n ms komisijoms 
sudaryti taryba neparuošė. New Yorko Apygardos rin
kiminė komisija atsistatydino, o naujai sudaryti taisyk
lių nėra. Paruošti kandidatų sąrašai tai? pat negalioja, 
o naujų sąrašų niekas nesuskubs padaryti.

New Yorko Apygardos suvažiavimas, neturėdamas 
rinkiminių taisyklių, jokių rinkimų neruošia. Jie siūlo 
linkimus atidėti lapkričio mėnesiui, o tuo tarpu prašo 
paruošti teisėtas rinkimines taisykles ir laiku jas apy
gardoms išsiuntinėti. New Yorko Apygardos pirminin
kas šj suvažiavimo nutarimą oficialiai pranešė JAV LB 
tarybos pirmininkui Dr. Petrui Vileišiui. Kitu raštu nu
tarimą patvirtino to paties suvažiavimo prezidiumas.

Ta pati konfūzija, kuri pastebėta New Yorko apy
gardoje, veikia ir kitose rinkiminėse apygardose. Atsa- 
komingi New Yorko atstovai, norėdami išvengti dar di
desnės konfūzijos, nurodė priemones kontūzijai pašalinti. 
Tą kontūziją mato visa eilė atsakomingų visuomenės vei
kėjų. Viešų pareiškimų jie nepadarė, bet jie pasitrau
kė iš JAV Lietuvių Bendruomenės veiklos ir artėjan
čiuose “rinkimuose ’ nedalyvauja.

Dar ir dabar artėjančius “rinkimus” būtų galima 
atšaukti ir sudaryti sąlygas, kurios į rinkimus patrauktų 
visus Amerikos lietuvius, bet vargu Nainys turės pa
kankamai pilietinės drąsos tokiam žingsniui. Bet įsi
vaizduokime, kas atsitiks, kai šie “rinkimai” bus pravesti. 
Kitos Amerikos Apygardos išrinks savo atstovus į tary
bą, o New Yorko Apygarda, kurioje gyvena apie treč
dalis Amerikos lietuvių, taryboje atstovų neturės. Koks 
bus tos tarybos svoris? Visi taip pat žinome, kad dėl 
rinkiminės konfūzijos daugelis net nekandidatavo, tuo 
tarpu kandidatuoja eilė tokių jaunuolių, kurie net Ben
druomenės apylinkėje nieko nedirbo. Ką toki jaunuoliai 
galės padaryti taryboje, jei apie visuomeninį darbą jie 
iš viso neturi jokios nuovokos?

Tinkamai neparuošti “rinkimai” sukels dar didesnę 
konfūzija Amerikos lietuvių tarpe. Jie pakenks JAV 
Lietuvių Bendruomenei ir sumažins josios narių skaičių. 
Išrinktiems atstovams bus nepatogu atstovauti Bend
ruomenę, nes kiekvienas galės jiems prikišti, kad vadovy
bei! jie pateko naminių “rinkimų” keliu. Argi nebuvo 
galima paruošti ir pravesti tokius rinkimus, į kuriuos 
didelė Amerikos lietuvių dauguma būtų ėjusi?

PAMINKLINIS VARPAS — COMMEMORATIVE BELL,
kurį arkidiocezija už $25,000 pastatydino Lietuviy šv. Kazimiero kapinėse ir pašven
tino praeitą sekmadienį, gegužės 24 d. Reportažas apie tą pašventinime tilpo Nau

jienose gegužės 27 d. Nr. 125.
•- .. Photo: New World

komitetas, — atsakė p. Gied
raitienė, — ir tai yra didelis 
paniekinimas tikinčiųjų ir eku 
meninės bažnyčios, šiandien 
net ir šventas Tėvas nori, kad 
pasauliečiai arčiau įsijungtų į 
bažnyčios gyvenimą, tuo tar
pų dabartinė kapinių adminis
tracija atstūmė daug žmonių 
nuo Dievo ir pamaldumo. 
Sprendimus jie daro nekreip
dami jokio dėmesio į žmonių 
prašymus ir pageidavimus. 
Paminklo atidarymo iškilmės! 

galėjo būti didelė religinio at
sinaujinimo šventė, tuo tarpu 
dabar vos kelios dešimtys žmo 
nių pasirodė. Ir tai daugumo
je buvo tiktai tie, kurie anks
čiau atvažiavę trūsėsi prie sa- 
vo šeimos kapų ir paminklų.

— Toks lietuviško pamink
lo šventinimas be lietuvių vi
suomenės parodo kaip kai ku
rie nevykę klebonai nuskurdi
na religiją ir visą mūsų bend
ruomeninį gyvenimą, — sako 
p. Giedraitienė.

— Ar buvo pagerbti kapų 
steigėjai ir mirusieji?

— Apie mūsų brangiuosius 
ir kapinių steigėjus nebuvo 
net užsiminta, — sako p. Gied
raitienė. — Buvo sukalbėta 
tiktai visų šventųjų litanija. 
Prel V. Charnaucko pasaky
mas, kad arkidiocezi j a rūpi
nasi lietuvių reikalais, klau

sytojams atrodė labai 
tiškas, nes mes visi 
kaip archidiocezija 
lietuviškumą ne vien

sarkas- 
žinome, 
naikina

prileidžia šių žmonių. Jeigu 
ne Algio Regio vadovaujamas 
pasauliečių komitetas, niekas

se, bet ir parapijose, kur net 
ir pirmosios komunijos vai
kams lietuvių kalba yra už
drausta. Mūsų kapinių sklypų 
savininkai net 3 savaites pike
tavo prie archidiocezijos, kol 
iškovojo šiek tiek teisių kapi
nėse, bet už tą mažą atsižvel
gimą uždėta 50% piniginė pa
bauda visiems tiems, kurie 
nori pagarbiai palaidoti savo 
artimuosius. Tokiose pamink-

kapinė- į šiuos mūsų tautos ir bažny-

lo šventinimo apeigose turėjo 
dalyvauti gausi lietuviška vi
suomenė, bet jie nei kaip stei
gėjai,. nei kaip aukotojai nė- i 
buvo pagerbti. Dabar, kai at
sinaujinusi bažnyčia atsisuko

čios nusipelniusių žmonių 
skausmus nebūtų atkreipęs jo
kio dėmesio,. ; ' ,

— Ar bus pagerbti kapinių 
steigėjai Kapų. Puošimo Dieną? 
— dar paklausėme.

— Kaip Regio vadovauja
mas pasauliečių komitetas, 
taip Sklypų Savininkų Drau
gija ir gausūs čikagiečiai susi
rinks senojoje kapinių dalyje, 
kur įškilmingu susikaupimu

veidu į žmones, Chicagos ar- 
chidiecezija ir kai. kurie dva- 
siškiai nori likti nusisukę nuo 
žmonių ir sauvaliauti mūsų ka 
puošė ir kitur...

— Senieji lietuviai ne tik au
kojosi, sukeldami milžiniškas 
sumas šioms institucijoms, bet 
į jas sudėjo visą savo gyveni
mo viltį ir džiaugsmą. Tiktai 
krikščioniškos sąžinės neturin
tieji žmonės nemato, kokias 
kančias jie dabar senatvėje iš
gyvena, kai nuo tikėjimo atša
lę klebonai ir archidiocezijos 
biznieriai dabar neLiš tolo ne-

pagerbs steigėjus, šiemet dva
siškio pravestos iškilmės įvyks 
prie naujai pastatyto lietuviš
ko paminklo, ten bus padėtas 
vainikas visuomenės vardu, o 
vėliau seks tradicinės dedika-
cijosį pasauliečių žodis ir 'gies
mės.' Labai svarbu, kad lietu
viai Įvertintų mūšų pastangas 
grąžinti garbę Dievui ir pagar
bą žmonėms mūsų kapinėse ir 
susitelktų prie naujo pamink
lo iškilmių metu, — baigė pa
reiškimą sklypų savininkų 
pirmininkė Lottiė Giedraitie
nė. Reporteris

SKAITYK ’’NAUJIENAS” -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
• 2

Šis apdaras yra dingęs, ir kuris iš šių 
variantų yra teisingas, kol kas nustatyti 
neįmanoma. Kur kas įdomiau ir svarbiau, 
kad visi čia išminėti brangieji akmenys te
benaudojami papuošaluose ir dabar. Visi 
jie šiame krūtinės apdare buvo stamboki 
ir greičiausiai plokščios formos. Tik dei
mantu antrame variante vadinamas ak
muo vargu galėjęs būti mūsų laikų dei
mantas. Greičiausia tai buvo kokia nors 
balta kalnu kristalo atmaina. Deimantas u
per kietas akmuo, kad jį būtų buvę gali
ma įveikti ano meto šlifavimo priemonė
mis. Taip pat ir čia minimas sefyras ne
buvo mūsų sefyras. Iš romėno Plinijaus 
Senojo paliktų brangiųjų akmenų aprašy
mo atrodo, kad dar mūsų eros pirmame 
šimtmetyje visi sefyrai buvo ne kas kitas, 
kaip mūsų dienų lapis lazulis.

Apie nuostabius karaliaus Saliamono, 
Kraso, Kleopatros, Herodo brangiųjų ak
menų lobius telikusios tik legendos. Alek
sandras Makedonietis ir Cezaris buvo di
deli brangiųjų akmenų kolekcionieriai. Iš 
to meto likę nemaža papuošalų, kurie ste
bina meistrų sugebėjimais. Brangiųjų 
akmenų karoliai, apyrank s žinomi jau iš 
pirmosios Kgipto dinastijos laikų. Aukso 
ir vario žiedai su brangiaisiais akmenimis, 
o taip pat auskarai jau randami antrame 
tūkstantyje prieš Kr, V i ll J. dlllZ'c! ■ X LiZ 

miršti nuėjo senoji Graikija, Roma ir 
Egiptas su visais buvusios kultūros ir civi
lizacijos paminklais, bet dėmesys bran
giesiems akmenims išliko nepajudintas.

“MAGIŠKOS AKMENŲ GALIOS”
Prietaringas senųjų amžių žmogus 

kiekviename gamtos reiškinyje matė pa
slaptingas jėgas, galinčias ji išgelbėti ar 

! pražudyti. Brangiųjų akmenų spalvų ne
paprastumas, o ypač j u ugnelės, virpan
čios saulės šviesoje, žadino tikėjimus, kad 
juose slepiasi galingos antgamtinės jėgos, 
kurias galima palenkti savo naudai. Pagal 
senas žydų tradicijas karalius Saliamonas 

j turėjęs toki žiedo akmenį, i kurį užtekda
vę tik žvilterėti, ir jau viską žinodavęs, 
ką tik žinoti norėdavęs. Graikų filosofas 
Apolonijus turėjęs ištisą tokių akmenų ko
lekciją. šv. Justinas Kankinys apie 150 m. 
po Kr., aprašinėdamas šią kolekciją, liu- 

I dija, kad jis pats malęs vieną toki akmeni, 
i sutramdantj jūrų audras, kitą — nutil- 
’ dantį vėjus, dar kitą — suvaldantį pik- 
I ėiausius žvėris, o vienas Apolonijaus ak- 
' menų padegdavęs vyrii vyriškumui ir mote- 
į ris padarydavęs vyrams maloningesnes. 
i Koki buvo tie akmenys, o ypač šitas pas- 
i kutinysis, gaila, šv. Justinas tikslesnių ži- 
i nių nepaliko. Bet ji prisiminė italas Ca- 
. millus Leonardus 16 a. pradžioje savo 
! knygose, kur jis vadinamas alektoriu. 
j Pagal Camillus Leonardus šiam akmeniui 
j beveik nieko nėra negalimo. Jis ne tik 
I gelbsti medžioklėse, kovose, meilės nuo

tykiuose su moterimis, bet ir padeda pa
laikyti taiką namuose. Paskutinysis ši ak
meni turėjęs garsusis ano. meto stipruolis 
Milo, bet kažkur ji pametęs. Legendarinė 
Milo jėga dingusi staiga, kai.tik alektoris 
dingo iš jo priklausomybės.

Ir taip per tūkstančius metų brangieji 
akmenys saugojo ir tebesaugoja prieta
ringų žmonių akių šviesą, padeda gim
dančioms mo terims, gelbsti kovose, me
džioklėse, meilėje, pavyde. Albertus 
Magnus savo knygoje “De Mineralibus et 
Rebus Metallicus”, paskelbtoje 14 a., la
bai rimtai svarsto, ar gali būti dvasių bran 
giuose akmenyse. Galutinuose išvadose 
autorius sutinka, kad tikėjimai brangiųjų 
akmenų magiškosioifais galiomis yra nesą
monė, bet jau pats klausimo svarstymas 
knygos rėmuose parodo, kad būta ir ki
taip galvojančių žmonių.

Brangieji akmenys savo magiškomis 
galiomis ne tik saugojo ir globojo senovės 
žmogų, bet ir lydėdavo jį j mirusiųjų dau
sas. Ar bereikia sakyti, kad toks akmuo 
niekad nebūdavęs per brangus ir jokia pa
stanga jį įsigyti negąsdinanti. .Senieji egip
tiečiai tokių brangiųjų akmenų pridėdavo 
Į mumijas, babiloniečiai, ašyrai ir daugy
bė kitų tautų laidodavo juos kartu su savo 
karaliais ir kilmingaisiais. Tyrinėjabt ak
mens amžiaus indėnę pilkapius Ohio slė
nyje, kartu su palaidotais žmonėmis rasta 
palaidotų ir žėručio plokštelių ir obsidiano 
gabalėlių, naudotų aiškiai ritualiniais su
metimais. Ką reiškė šiems ‘žmonėms žė

rutis ir obsidianas, nesunkų suprasti, pa-1 
tyrus, kad artimiausi žėručio depositai 
yra už 200 mylių, o obsidiano (vulkaninio 
stiklo) — už 1500 mylių Yellowstone 
upėje.
Tikėjimai brangiųjų akmenų magiškumu 
neišnykę ir dabar, ir tai ne tik atsiliku
siuose puslaukinėse tautose, bet ir tarp 
aukštos kultūros kraštu žmonių. Pavyz
džiui, ir dabar daugelis moterų bijo opa
lo, kaip tariamai nelaimę nešančio ak
mens, o Į perlus žiūri su baime, kaip Į bū
simas ašaras. Taip pat dar labai gyvas 
paprotys Įsigy ti savo gimtojo mėnesio ak
meni: sausiui — granatą, vasariuiame
tistą, kovui — akvamariną, balandžiui — 
deimantą, gegužiui — emeraldą, birželiui 
— aleksandritą ar perlą, liepos — rubiną, 
rugpjūčiui — perioditą, rugsėjui — sefyrą, 
spaliui — opalą, lapkričiui —topazą ir 
gruodžiui — mėlynąjį zirkoną, turkyzą ar 
lapis lazuli, šis paprotys atsirado 18 a. 
Lenkijoje, bet nėra abejonių, kad jo šak
nys siekia senųjų amžių tikėjimus. Kaip 
lengvai prietaringi žmonės pasiduoda gun
dymams, galima suprasti iš pavyzdžio kad 
tik prieš pirmąjį pasaulini karą vienam 
Dancigo žydeliui pasipainiojo geniali min
tis pagyvinti biznį, surandant mėnesi ir 
gintarui, ir jau keliasdešimt metų ginta
ras neša laimę visiems, gimusiems lapkri
ty...

SPALVA IR GROŽIS
Akmens spalvos grožis ir retumas gam

toje yra dvi pagrindinės savybės, be kurių 
nebūtų brangiųjų akmenų. Akmens kie
tumas labai svarbu, bet ne būtina sąlyga. 
Tarp antraeilių savybių, brangiuosius ak
menis darančių dar brangesniais, ne pas
kutinėje vietoje yra jų smulkumas, dėl ko 
juos lengva paslėpti, kiloti iš vietos į vie
tą, pasiimti su savimi ir nesunku paversti 
i pinigus. Istorija turtinga infliacijomis, 
suirutėmis, revoliucijomis ir kitokiais su
krėtimais, kada daug kam paaiškėjo, kad 
gera sauja brangiųjų akmenų kur kas ge
riau," negu pilys, dvarai, didžiuliai žemių 
plotai ir bankuose sąskaitos.

Brangiųjų akmenų šeima gausi ir Įvai
ri, ir ją klasifikuoti stambesnėmis grupė
mis nėra lengva. Tiksliau tokia klasifika
cija, be abejo, pagal jų chemines savybes, 
bet paprasčiausia pagal jų išvaizdą.

Skirstydami brangiuosius akmenis pa
gal jų išvaizdą, visus juos rasime trijose 
pagrindinėse grupėse: skaidriųjų, pusiau 
skaidriųjų ir neskaidriųjų.

;■ (Bus daugiau) ! 1

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį

MN A U .1 I E N A S"
Jos visad rašo
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Ml ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, wC'iiei
IR GERKLiS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: P Respect 8-3229
Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ouo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta’ 
Ligonius ppriima tik susitarus.

KONST. JASIUKAHIS

MIM AI JUS LAIKAI
(Atsiminimai)

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKA5 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

DR. S. BIEZ1S
f v let.: P Ros pec t 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniai? 
Treėiad, ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

ML PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7Ut STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antracL, penktadienį nuo 1—5, tree* 

ir šeštad, tiktai susitarus.

D r. Ant* Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

(Tęsinys)
Požėlos įr Vasiliausko kame

rų langai buvo, nuo aikštės pu
sės. Balsus iš aikštės juodu ga
lėjo gerai girdėti.

Šviesdami sviedinį ir bėgioda
mi lyg taip sau šūkavom visa 
gerkle. Iš tikrųjų šaukėm, kad 
su Požėla taip ir taip, o su Vasi
liausku vėl taip. Pavardžių jų 
neminėjome — pseudonimais, va
dinome.

Ankstybas rytas. Mokiniai te
bemiegojo. Mudu su Vytautu 
Didžiuliu gulėjome trečiajame 
kambary.

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZiSTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba koloms 

x (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadiem&is 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2858 West 63rd St, Chicago, III. 60629 
Telefu PRospect 6-5084

DR. EDMUND L CIARA i 
27u9 W. 5lst STREET 

TeL: GR 6-2400
tai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.š ;_A *7_o Tsrinlrf A 4—.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Pl*c* 
TeL: F Rentier 6-1882

šestad. 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

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

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti 511 3-0001.

PERKRAUSTYMAI ’

MOVING
Leidimai — Pilna apdraud* 

PR VA KAINA 
d £ E D Ė N A S

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Uit 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 tek: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef*: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H IR U R G A S

! * Priima tik susitarus.
Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 

i antrad. 2—4. '. . ..

AM-FM RADIJŲ j
KAINOS PRASIDEDA NUO

$1500 Į
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N., Lincoln Avenue 
Chicago, Kt 60618 Tęl 525-^SŽ

Ofiso teta HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijoj: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; aritrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. rytoz— šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
lyto. ■ y-

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmtock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Įsiveržė žandarų krūva ir pa- 
klausė, kur Kapsukas. Kapsukas 
buvo kažin kur išvažiavęs, žan
darai iškrėtė ketvirtą ir trečią 
kambarį ir, nieko neradę išsi
kraustė.

Tai buvo mano antra pažintis 
su žandarais.

Į Mintaujos kalėjimą atkėlė 
daktarą Vaineikį. Per vieną ka
lėjimo sargą lietuvį su daktaru 
buvo užmegsti geri ryšiai. Paš
tas į kalėjimą taip gerai funk
cionavo, kad daktarui būdavo 
pranešamos visos naujienos iš 
laisvės, būdavo siunčiami lietu
viški laikraščiai ir literatūra. Sy
kį buvo net nusiųstas į kalėjimą 
mano storokas rankraštis — 
dviejų aktų komedija. D-ras 
Vaineikis, grąžindamas komedi
ją, atsiuntė ir komedijos kriti
ką.

Ryšys su daktaru Vaineikių 
buvo palaikomas visą laiką, kol 
jis sėdėjo Mintaujos kalėjime. 
Mintaujoj man teko susipažinti 
ir su Povilu Višinskiu. Jis norė
jo gauti Mintaujoj akcizos tar
nybą, bet, kaip lietuvis katali
kas, nebuvo priimtas.

Višinskis gyveno Pavirčiūnės 
dvare, Pašvitinio valse., Šiaulių, 
apskr., pas dvarininkus Jalovec- 
kius, kurių vaikus rengė į gim
naziją. Vyresnysis Jaloveckių 
sūnus, Vladas, įstojo Į gimna
ziją ir gyveno pas Didžiulienę.,

Višinskis dažnai atvažiuoda
vo arkliais Į Mintaują ir atvež
davo vežimus lietuvių literatū
ros. Mes tą literatūrą transpor
tuodavome į Rygą ir kitur. Ir 
man pačiam, du sykiu teko į Ry
gą nugabenti nemaža literatu; 
ros.

Sykį per užgavėnes pas Di
džiulienę buvo surengtas spek
taklis; — pastatytas žemaitės 
monologas “Caro tarnas” ir ma
no komedija. Sceną padarėme iš 
drobulių. Svečių atvažiavo ir iš 

i Lietuvos — Jaloveckiai, Višins- 
i kis, Siabas ir, rodos, dar kai kas. 
Į spektakli atsilanįė ir keletas 
latvių. Spektaklis praėjo laimin
gai.

žin kokie pikti fenoučs, apsikabi
nėję kardais ir revolveriais, ir 
išsivežė mūsų moky’.oją.

Inspektorius Tomilovas įvėlė 
man 2 ir pasakė, kad tas darbas 
man atsirūgsiąs.

VI
Mintaujos gimn. lietuviai, lat

viai ir žydai buvo labiau susipra
tę. apsišviet;, lenkai, rusai ir vo
kiečiai težinojo tik iškalti pamo
kas ir paflirtuoti su gimnazistė
mis.

Pažymėtina, kad visoj gimna
zijoj nebuvo pataikūnų mokyto
jams. Jei kas ir mėgindavo pri
simeilinti mokytojams, praneš
damas kas darosi mokinių tarpe, 
tai tokiam mokiniui nepaduoda
vo rankos, vadindavo podliza, 
dažnai ir apipešdavo. Pataikūnai 
ilgai neištūrėdavo, mesdavo savo 
amatą.

GĖLININKES 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdėjo valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antk* 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 i i
L—  ............ ......-   J

- DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲr PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
X OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaK

Ofiso telef-: 776-2880
Naujas rez. teief.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 7Jst St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teta WA 5-3099

ŠIĄ VASARĄ TRYS
EKS KURSI JOS

I LIETUVĄ '
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tą skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
i Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Avė. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Dažnai mes, lietuviai gimna- 
zistaiį nusisamdydavome laive
lius, pavažiuodavome kiek to
liau nuo miesto ir garsiai už
traukdavome lietuviškas dainas.

Mes buvome taip Įsidrąsinę, 
jog per drąsumą ir vaikiškai iš
sišokdavome.

Sykį rusų kalba buvo duotas 
rašto darbas. — tema “Mano kū
dikystė”. Aš ėmiau ir parašiau: 
-— Kai buvau mažas,'’mums viso 
sodžiaus vaikams, buvo pasam
dytas mokytojas, kuris mus mo
kė lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Labiausiai mes savo mokytoją 
mylėjome už tai, kad jis mums 
skaitydavo gražias lietuviškas 
knygeles. Bet sykį atvažiavo ka

LB TARYBOS
RINKIMAI DETROITE

(Atkelta iš 3-čio psl.)

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
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 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454. WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: HErhfock 4 - 2123 
Rezid. telef.: Gflbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 88195

Litter doesn’t throw 
Itself away; litter 
doesn't just happen. 
People cause iLand 
only people can prevent 
it “People" means you. 
Keep America Beautiful

tu. Bet kadangi paštu balsavi
mo lapelį reikia išsiųsti nevė
liau gegužės ŠI, tai tų nuosta
tų čia nebekartosiu. Tik dėl vis
ko, štai rinkiminės komisijos se
kretoriaus adresas: Rinkimų Ko
misija % Pranas Zaranka, 1510 
Hubbard Avė., Detroit, Mich. 
48209.

Čia sekretorius dar prašė pri
minti, jog kuo didesnis balsuo
tojų skaičius rinkimuose daly
vaus, tuo didesnį tarybos narių 
skaičių iš savo apygardos galė
sime rinkti sekantį kartą į 8-ją 

!LB tarybą.
Nepaisant visų kontroversijų, 

j nepaisant, kaip ir kokios 'srovės 
šiuos rinkimus kitur bando pa
lenkti, Detroito apygardoje, kaip 
parodžiau, kandidatai yra viso
kio plauko ir, reikia manyti, visi 
pilni gerų norų Lietuvių Ben
druomenės ateičiai. Rinkiminę, 
gi komisiją sudaro įvairių pa
saulėžiūra, daugumoje neparti
niai žmonės, kuriais pilnai gali
ma pasitikėti.

Alfonsas Nakas

Gimnazijoj ir už gimnazijos 
sienų mokiniai buvo neperdaug 
varžomu Gimnazijoj dažnai lie
tuviai kalbėdavo lietuviškai, lat
viai — latviškai, vokiečiai — vo
kiškai. Į mokiniu butus moky
tojai retai atsilankydavo — du, 
tris kartus per metus.

Tik paskutiniais dvejais me
tais man esant gimnazijoj, kai 
buvo atkeltas direktorius Petnic- 
kis, prasidėjo mokinių varžy
mas. Klasių duryse išpjaustė 
langelius, kad iš koridoriaus bū
tų matyti kas darosi klasės per 
pamokas. Pradėjo aštriau dabo
ti mokinių butus, buvo nustaty
tas laikas, iki kurio mokiniai va
karais gali vaikščioti. Iš nema
žos ir neblogos gimnazijos bib
liotekos išėmė Pisarevą, šelguno- 
vą ir kitus liberališkesnius ra
šytojus.

Mokytojų sąstatas, buvo ne per 
geriausias. Gal 3-4 mokytojai 
labai gerai mokėjo savo dėsto
mąjį dalyką suprantamai aiš
kino, Į visus mokinius žiūrėda
vo vienodai, sąžiningai. Labai 
gerai dėstė rusų kalbą direkto
rius Tichomirovas, matematikas 
Bliumbergas, bet šis skirstė mo
kinius Į dvi rūši — gerus ir blo
gus. ' Tuos, kurie silpniau mo
kėjo dalyką, sodindavo atskirai 
— į vadinamąją sąšlavų duobę. 
Iš tos duobes jis aštriai pasityčio 
davo. Ir man pačiam tekdavo at
sisėsti į tą duobę ir vėl išlįsti.

Antrojoje klasėje teko būti 
prie Jono Jablonskio. Jis dėstė 
lotynų kalbą. Daug reikalavo, 
bet per egzaminus leisdavo leng
vai. Buvo žmogus ūmaus ūpo. 
Kartais dėl kokio menkniekio 
taip trenkdavo i stalą kumščiu, 
kad visa klasė sudrebėdavo. Ki
tas lotynų ir graikų kalbos mo
kytojas — aukštas sausas vo
kietis Veimekas, labai sąžinin
gas žmogus, labai gerai mokė
jo savo dalykus. tik perdaug sau
sai dėstė pamokas. Buvo moky
tojų, kurie turėjo numylėtus mo
kinius, nors tie mokiniai visai 
nė nesimeilindavo jiems — prie
šingai, kartais šposus jiems iš- 
kirsdavo ir nebūdavo baudžiami. 
Tokiems mokiniams žymėdavo 
geresnius pažymius, mažiau iš jų 
reikalaudavo. Toks elgesys tu
rėdavo blogos Įtakos kitiems mo
kiniams. Man pačiam teko būti 
matematiko šle mikovskio ir ru
sų kalbos mokytojo Okovo nu
mylėtiniu. Mokytojas Vasilko
vas dažnai Į klasę ateidavo gir
tas ir pamokos vietoj mokiniams 
imdavo pasakoti apie pašalinius 
dalykus.

Buvo mokytoj ų, kurie silpnai 
mokėjo savo dalyką. Tokiems 
mokiniai Į akis išdrįsdavo pasa
kyti:

— Tamsta nieko nemoki.
Mes, lietuviai gimnazistai, su 

kitų Mintaujon mokyklų moki
niais lietuviais ryšių neturėjome. 
Realinėj mokykloj mokėsi Ernes
tas Galvanau-kas, Juozas če- 
piriskas ir dar. rodos, keli. Bu
vo keletas liet’ vių ir miesto ke
turklasėje mokykloje. Moterų 
gimnaziją, be Hdžiulyčių, lankė 
keletas liėtuvr ių. .

Kitose mokyklose lietuvių kuo
pelių nebuvo.

1900 m. ak į.ersiskyriau su 
Mintauja.

Iš “Gubos”

(pabaiga)

■ n '—i ■ ■»- *\lįįįįy

Indijoje vis daugiau paplinta tš Tibe
to kilę šunys, vadinami apso. Nors jie 
labai ramus ir draugiški, jy savinin
kai mėgsta girtis apso budrumu ir iš
tikimybe. Paveiksle jaunuolis laiko 
savo šunį ant keliy pirmoje Indijos 

apso Šuny parodoje.

MIRĖ TEIS. ALGIRDAS 
JAKšEVIčIUS

1970 m. gegužio 25 dieną ne
tikėtai mirė teisininkas Algir
das Jakševičius.

Velionis buvo gimęs 1912 m. 
sausio 2 d. Šiauliuose. 1930 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją ir po 
to du metus studijavo medici
ną. Atliko dviejų metų karinę 
prievolę ir perėjo studijuoti 
teisę, kurią baigė 1940 m. Tuo 
pat laiku dirbo teisme. Atlikęs 
atitinkama teismo kandidato 
stažą buvo paskirtas Šiaulių 
Apylinkės Tardytoju, kuriuo 
išbuvo iki 1944 m. liepos mėn. 
Tuo metu teko pasitraukti į 
Vokietiją nuo gresiančio nau
jo okupanto - bolševikų ant
plūdžio. Pasitraukęs Į Vokie
tiją, apie metus laiko gyveno 
Silezijoje, Breslavv mieste, bu
vo mobilizuotas apkasu kasi
mui, kur teko labai sunkiai 
dirbti. Artėjant sovietinei ar
mijai, velionis su šeima pasi
traukė i vakarus, kur sulaukė 
amerikiečių armijos. Apsigy
veno Kempteno lietuvių sto
vykloje, kur išbuvo su šeima 
5 metus. 1950 m. su šeima emi
gravo į Indiją — Pakistaną 
Ten žmona Dr. Janina dirbo 
savo profesijos gydytojos dar
bą, gi velionis dirbo ekonomi
nėse įstaigose.

Išgyvenę 5 metus Pakista
ne, velionis su žmona Dr. Ja
nina emigravo į JAV ir apsi
gyveno Chicagoje. Žmona, dak 
tarė, žinoma vaikų, ligų gydy
toja praktikuoja privačiai ir 
turi savo kabinetą, gi velionis 
dirbo Harris Trust Co. kasi
ninku. Besirengiant eiti į Ali
ce Stephens pagerbimo vaka
rienę, jis pasijuto blogai, bu
vo nuvežtas i ligoninę ir 1970 
m. gegužio 25 d. mirė. Nesis
kundė niekad širdies liga.

Priklausė “Romuvos” kor
poracijai, mėgo muziką, buvo 
jautraus ir švelnaus būdo. Pa
liko žmona Dr. Janina ir duk
ros Dalia, Ramutė ir Jūratė. 
Ankstyvos mirties pakirstas 
teilsisi kolega Algirdas Ameri
kos žemėje. J. Talalas

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Susirinkimų ir parengimų
P R A N E § i M A I

— šakiu Apskr, klubo n^tių susi
rinkimas Įvyksta gegužės 31 d. (sek
madieni) 1 vai. p. p. Vyčią salėje. 
2455 W. 47th St., Chicagoje. Prašo
me visus narius ir norinčius jstoti Į 
narius gausiai dalyvauti. Bus svarsto
ma , įstatų pakeitimas ir kiti, svarbūs 
klubo reikalai. Po susirinkimo —■ ka
vutė. Klubo Valdyba

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros klubo eilinis susirinkimas ivyks 
antradienį, birželio 2 d. 8 vai. vak 
Vcngeliauskienės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi daly
vauti šiame susirinkime, nes bus ap
tarta piknikai ir kiti reikalai. Po su
sirinkimo vaišės.

Antoinette Kai y s, rast.

f.

, MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
į 

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai: a

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARL1I:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

hit I-aMBnmfc-mBy

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTJ

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS Į
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
...................  IM ................................................... i N—

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS • NAUJIENOSE
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turint omenv

REAL ESTATE

APARTO

Aito

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

$5,000 minimum
2 year certificate

taver-
mirtis

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, lit 60632. Tai. YA 7-5980

Frank Zapolis 
/2 W. 95th St. 
3A 4-8654

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

PERSONAL
Asmeny Ieško

KURAIČIAI ŠVENČIA
AUKSINES VESTUVES

BUILDERS AND CONTRA 
Namu Statyba Ir Rėmo:

Su pagarba, 
Casimir G, Oksas

posėdis šaukiamas 
dieną, trečiadienį, 7 
v., Jaunimo Centre, 
Visi tarybos nariai 
posėdyje dalyvauti.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Didžiai Gerbiamas p.
Prezidente Nixon:

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

Passbooks

5’/2% 
Investment 
bonus plan , 

>1,000 minimum

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

NORVILj 
REAL ESTATE AND BUT! 

2658 WEST 59th STRE 
PRospect 8-5454

For Loop office of Certified 
Public Accountants.

Fringe benefits and bonus.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MAY 29, 1970

9ZAS (JOE) JURAITIS
igiai ir greitai taiso Volkswage- 
Zolvus, Mercedes, Porschus ir 
-izs. ir vietinės gamybos maši- 
Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
IMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL
IR 6-3134 arba GR 6-3353

LAIŠKAS JAV 
PREZIDENTUI

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM! 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIM/

WANTED TO RENT
Ieško butų

REIKTA PARDUOTI 6645 So.
Ave. 2-jų hntn po 6 kamb. mi 
šildoma. imokėjimas.

tis tel. 423-1725 arba GA

RENTING IN GENERAL 
N v o m o s

Padėti našliui tvarkyti daugkambarini 
narna.. Lengvas virimas. 30 dol. sa
vaitei ir kambarys su pilnu išlaikymu. 

Susikalbėti angliškai.

\ 248-5503 *

gūsiam asmeniui be baldų, 
Siūlvti telefonu 

RE 7-2188

NAUJA VIETA
ŠVARUS 8KAMB. mūras I 

Parke. $20,000.
PRIE FORD CITY naujas i 

ras. Platus sklypas, garažas

MARQUETTE PARKE pard 
bizniavas namas su butu.

real estate agentu. Telei
925-7613.

MARQUETTE PARKE IŠNUOMOJA
MAS 5 kambarių apšildomas butas. 

'Nuoma $130. 
Skambinti tel. RE 7-0012.

Didelis pasirinkimas [vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE’, — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

)AŽAU NAMUS
§ VIDAUS IR LAUKO 
alau kilimus ir baidus.

Pilna apdrauda.
JDIS Tel. CL 4-1050

Adresas: Juozas Kapočius,
361 W. Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127, USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730, 

Namų (617) 282-2759.

REAL ESTATE FOR SALE
Nau — Pardavimui

U INSURANCE & REALTY 

L. L A U R AITIS 
INCOME TAX

1645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

'urrency Exchange Įstaigoj) 
jūs automobiliu draudimai.

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

NUVEŠ Į KAPŲ PUOŠIMO 
IŠKILMES

♦ Nauji Liepos daržo savinin
kai Kapų Puošimo Dieną rengia 
pikniką ir kviečia visus atsilan
kyti. Gros Jurgio Joniko or
kestras. Liepos daržas yra 
prieš pat Lietuvių Tautines ka
pines. (Pr). ’

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

REAL ESTATE FOR ! 

Namai, Žemė — P*rd*

TEMONTE. 5 kamb. rezidenci 
Šilima, earažas. Sodas ir gėi 
Tik $18,500. -Skambinti P 

arba rez. 257-5542.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIU NAMU BALDAI 

V)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

HOVING — Apdraustas perkraustymas 
gus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Nors sunkiai teko dirbti, bet 
sėkmės džiaugsmas nugalėjo 
visus vargus. Kaip jiems buvo 
skaudu visą tai palikti, kuo
met bolševikai užėmė Lietuvą' 
Bet palaimintas moterystės ry
šys padėjo jiems visus sunku
mus nugalėti.

Atvykus jiems 1952 metais į 
Ameriką, čia iš naujo sunkiu 
bei patvariu darbu pasistatė 
vėl naujus namus, kuriuose ir 
šiandien gyvena. Sūnus vedė

— Alvudo Vaikų Teatro (dir. 
akt. Alfas Brinką, pad. Aldona 
Sobieskienė) 92 mėnesinė ra
dijo valandėlė šį pirmadienį, 
birželio 1 d. 10 vai. r. Sophie 
Barčus Radijo Šeimos valan
doj Birželines lietuvių kan
čias perduoda trys sesutės Mi- 
niotaitės, keturios sesutės Bi- 
litavičiūtės, Stravinskaitė ir 
Žeimytė. Joms talkina Anelė 
Kirvaityje, akt. A. Brinkaj 
muz. Balys Pakštas, Jonė Bru
žienė ir Mr. Loui Roeder.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos vėliava su šaulių paly
da dalyvaus Kapų Puošimo 
Dieną Lietuvių Tautinių Kapi
nių iškilmių eisenoje.

Bendram namų ruošos darbui vieną 
dieną savaitėje. Pastovus darbas. Ge- 

• ras susisiekimas.
Susikalbėti angliškai.

PALOS PARK — ORLAND PARK 
rajone sklypai 8(>x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. r 

$7^00. Nauja apylinkė, brangūs namai;

VILLA-WEST,
135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savinin.

TELEF. 3494)600

A. ABAUL ROO1
Įkurta prieš 50 me

VISOKIUS STOGUS, rin&s 
kamuosiąs vanadžius sutaiso 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir 
me. Nudažome namus iš lau 
liekame “taekpointing" darbe 
apdrausti, visas darbas garas

Skambinkit
LA 1-6047 

fkalnavim&s veltui, kreipkitės

IŠNUOMOJAMAS Cicero lietuvių apy
linkės centre, nuo liepos mėnesio 
1 dienos, veikiantis biznis — užeiga. 

1409 So. 49th AVĖ. 
Tel. 652-5121, 656-6388.

Joniškiečiai! Būdami Čika
goje savo suvažiavimo proga, 
atsilankykite į jauno joniškie
čio Pianisto Mindaugo Mačiulio 
piano rečitalį gegužės 31 d. 4:00 
vai. p. p. Jaunimo Centre. Bi
lietus bus galima įsigyti prie 
įėjimo — suaugusiems $3:00, 
jaunimui — $1.50. (Pr).

n. birželio 
sekmadienį 
prie 67-tos 

gatvių kampo 
atliks dalį programos lietuvių 
apsigyvenimo Čikagoje šimt
mečio (1870) minėjime (Pr.)

— -Lietuvių Fondo Tarybos 
birželio 3 
v. 30 min. 
Chicūgoje. 
kviečiami

♦ Kviečiame Į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto.} amų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame į talką ją užsi
prenumeruojant,

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų,';. Draugo, Bar
onus. Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

Kasparas ir Olga Kuraičiai, 
kilę -iš Vadžgiriu kaimo, Rasei 
nių apskr., buvo sutuokti prieš 
50 metų, 1920 metais gegužio 
17 d. kun. Dovydo Jurkaičio 
Žvyruose. Abu sėkmingai ūki
ninkavo: pastatė naujus tro
besius, gerai išdirbo žemę 
(22 ha.) susilaukė sūnaus Emi-

Lietuviu Tautos Genocido 
Paroda atidaroma birželio 13 d. 
Chicago]e Sheraton viešbutyje, 
505 N. Michigan Ave. Atidary
mas Įvyks 5:30 vai. Ten pat 
6:30 vai. Įvyks vakarienė ir tra
giškųjų birželio Įvykių minėji
mas su rimta akademine pro
grama. Vakarienę organizuoja 
komisija susidedanti iš: F. Mac
kevičienės, A. Rūgytės, M. 
Kriaučiūnienės ir N. Vengrie
nės. Bilietus Į vakarienę — 
akademiją prašome užsisakyti 
iš anksto Marginiuose, 2511 W. 
69 St. arba pas Aliciją Rūgytę, 
6547 So. Washtenaw Ave., telef. 
PR 6-3209. Bilietų kaina $12.50.

HELP WANTED — FEMALE

LAIKRODŽIAI IR BRANGBNY8M 
Pardavimas ir Taisymą* 

2M6 WEST 49th STREET 
Tau REpiblte 7*1941

Good salary. & excel, lips. ' 
5 Day week. — Good co-workers 

& working cond.
Call for appointment 

966-1130

— Jaunimo Centro Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. 
L. Brazdienės, š 
mėn. 7 d. 1 vai. 
Lithuanian Plaza 
ir California

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

XPr-)

Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus Jir gairinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarvietę, kuri yra ant pat Atlan
to vandenyno ir turi visas sąly
gas, apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus metus 
svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305—844-3388. Kelias A1A (Pr)

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

nannl> automobi- 
f ]įf gyvybės, svei-
| wwwMpmtan katos ir biznio.

P**00*0* išsimokė 
||mo sąlygos.

X BACEVIČIUS
645$ So. Kedde Av*. PR 8-2233

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai.

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai*. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės. •

šeštadieni. Kapų Puošimo Die
ną, gegužio 30 di, iš Chicagos 
busas nuveš žmones Į Lietuvių 
Tautines Kapines ir parveš juos 
atgal. Kelionė Į kapines ir atgal 
kainuos 82.00. -Nuo Naujienų 
busas išvažiuos lygiai 9:00 vai. 
ryto. Jis sustos ties Lietuvių 
Auditorija, ties 35-ta ir Halsted, 
35-ta ir Archer, Archer ir Cali
fornia, Archer ir Kedzie, Kedzie 
ir 42, Kedzie ir; 55, Kedzie ir 
63, Kedzie 67, Kedzie 71, o vė
liau z važiuos tiesiai i Tautines 
Kapines.

Iš Kapinių išvažiuos lygiai 
4:00 vai. popiet.'; Grįš tuo pačiu 
keliu. (Pr).

IŠNUOMOJAMA 
LIETUVIŠKA GAZOLINO 

STOTIS 
58-ta ir S. Western Avenue. 

Išdirbtas, gerai einantis biznis.
’ Tel. 778-3959

LIETUVĖ MOTERIS'
50 metų' amžiaus, gyvenanti Kanado
je, nori susipažinti draugystės tikslu 
su ponu, gyvenančiu. Kalifornijoje 

arba Floridoje.
Rašyti: .

NAUJIENOS. Sox Nr.. 164,
1739 So. -HALSTED ST., : 

CHICAGO, ILL. 60608

SIUNTINIAI I 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 

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

.1FORN1A SUPER SERVICE 
somi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
24 So. CALIFORNIA AVE.
kGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, RUNOtS 60032 

PHONE: 254-4470

BRIGHTON PARKE 
savininkas parduoda mūrini namą. 4 
butai ir gerai einantis biznis 
na. Pardavimo priežastis 

šeimoje. Kreiptis 
3000 W. 47th STREET 

(prie Sacramento).

isų visuotinio narių susi
mo melu, gegužės 22 d. 
metais, buvo nutarta pa- 

i mūsų Prezidento pastan 
užbaigti karą . Vietname,

CLERK - TYPIST
Exp. young woman to work in credit 

dept. Varied duties. Hours 8—4.
JOHN SEXTON & CO.

4501 W. 47th ST.
VI 7-5600 

An Equal Opportunity Employer

HEATING CONTRAC
Trengiu naujus ir perstatau 
m rūšių namo apšildymo i 
rir-conditioning i naujus ir t 
mus. įrengiu vandens bot 
stogu tinas (gutters). Dart 
karnas greit sąžiningai ir gar 

Apskaičiavimai nemoka
Turiu leidimus dirbti mie 

užmiesčiuose.

Domas Sukaus:

HEATING & SHEET ME 
4444 So. Western Ave 
CHICAGO, HL. 6060

TeL: VI 7-3447

— L. V. S. “Ramovė , Chi
cagos skyriaus ramovėnai š. 
m. gegužės mėn. 30 d.
mirusių raino v. aų kapus Lie
tuvių šv. Kazimiero ir Lietu
vių Tautinėse kapinėse. Susi
rinkimo punktas 111 St, di
dieji Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinių vartai, gegužės mėn. 
30 d. 9:30 vai. ryto.
Vadovas kol. Juozas Bagdžius 
(Pr.)

— šeštadienį, gegužės 30 d., 
2 vai. po pietų George Joniko 
orkestras gros buvusiame Lie
pos darže. Visi kviečiami pasi
klausyti jo orkestro melodijų ir 
pasidžiaugti atgyjančiu pava
sariu.. (Pr).

$1,000 minimom 
1 year certificate

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

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

DOWNERS GROVE N. W.
( Older 2 story aluminum sided home.; 
3 bedrooms and bath on fully carpe
ted upper floor. Carpeted stairway, 
entrance hall and living room. < Pa
neled den for 4-th bedroom, kitchen, 
bath, dining room and enclosed sun-, 
room. Easy walk to all schools, 
churches. Shoping and C. B. Q. Many

. build-ins. By owner $29,500. • 
968-5440 ;

mūras, arti Jaunimo Cei 
$11,000 pajamų. Savininka: 
suos įmokėjusiam $15,00C 
$45000.

2 BUTU tvirtas mūras 1 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 
ražas. $28,000.
. APIE 8,000 DOL. PAJAMC 
3 mt. mūras, Marquette Parį 
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu 
baš garažas, nauja gazo šilin 
įuette Parke. $43.300.

PELNINGAS MŪRO NAMj 
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 
Naujas šildymas gazu, garaž; 
visko, Marquette Parke, S21

Valdis Real Esi
7051 S. - Washtenaw Ave. R

mūsų tautos ir 
rišo pasaulio gerovę.

Pripažįstame, kad agreso
riaus saugi buveinė Kambodi- 
joje, iš kur jis galėdavo pakil
ti kautynėm kiekvienu mo
mentu, turi būti sunaikinta.

Mes tikini, kad Prezidentas 
turi tinkamą ir greitą taktiką 
U. S. armijos iš Pietų Vietna
mo atšaukimą, kad duoti tani 
kraštui savivaldą ir leisti sa
varankiškai apspręsti jų poli
tinę ateitį.

Ypatingai būnant lietuvių 
kilmės, mes su liūdesiu ir kar
tėliu prisimenam komunistinės 
okupacijos rezultatus bet ko
kios tautos. Pakeitimas Viet
namo gynybos programos šiuo 
momentu, kad Įtikti mažai 
nors garsiai saujelei, duotų la
bai silpnus rezultatus, o lais
vajam pasauliui nuostoliai bū
tų neišmatuojami.

Taigi, p. P: ezidente, siun
čiam Jums savo linkėjimus ir 
pilną pritarimą Jūsų veiks
niams šioje sunkioje situacijo-

EXPERIENCED FOOD & 
COCKTAIL WAITRESS

• Excellent Working Cond.
• Serving Upper CMentele
• Top Wages
• Meals & Uniforms Furnished

CaU M. PIEBCALL 
or Mrs. CALLAHAN 

for appointment. UN 7-8400

I 4 BUTU MŪRAS: 3 . po 4 ir 1—7 
kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į. 
vakarus nuo Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su įrengtu skiepu, 
centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder
nus ir švarus, Brighton Parke.

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. .

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL4-2390

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RI

J. BACEVIČIUS-BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICEKristiną Keršytę, kilusią iš 

Melnragės, Klaipėdos krašto. 
Perilnoinis anūkėmis džiaugia
si šie seneliai. Įdomu pažymė
ti, kad 3 pamergės: Berta 
Kortienė, Ema Zimennanienė 
ir Jenė Gudaitienė gyvena 
taip pat Amerikoje. Ateinantį 
sekmadieni Tėviškės bažny
čioje, pamaldų metu atnaujins 
šioji pora vedybinius Įžadus ir 
3 vai. ruošia jų vaikai jiems 
dėkingumo puotą. Kor.

• NAMU IB BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTAR1
• PATVIRTINTI VERTIMAI • TMTGRACUOS POPIERL

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

- ' - - SiBs,

NEED SOME ONE WHO
IS GOOD AT FIGURES 

to keep inventory records. Typing 
necessary. Good pay. Full time.

5 day week.
* Fine benefits.

Melrose. Park location.
Ask for BOB MU 14440.

SAVININKAS PARDUODA
160 akrų pieno ar galvijų produkd-1 - 
jos farmą su kilnojama nuosavybe ar 
be jos. Geri trobesiai, 4 mylios į 

šiaurės vakarus nuo Stratfori 
BERNARD BOLAND, 

STRATFORD, WIS. 54484 
Tel. 715 — 687-5936

5 KAMB. MŪRINIS 
pajamų bungalow su atskiru kamba- 

-rvrrrnz-s . priedais beismonte. Izoliuotas
IEŠKAU MAŽO BUTO vienam suau- porčius^ platus sklypas, garažas, prie 

65-tos ir Kedzie. GMima perimti pas- veRda'noteiatas' 
kolą mažais nuošimčiais. Ska”^ . —

savininkui, telefon. 
737-9248 arba 247-1411.

Šimkus Real Esi
NOTARY, INCOME TAX SI
4259 So. MAPLEWOOD Ali

merican Lithuanian Re- 
ican League of Illinois pa- 
:ė prezidentui Nixonui to-' 
urinio laišką:
President . ‘
White House
hington, D. C.

— Konfirmacija Tėviškės Baž
nyčioje Įvyl:< n teinantį sek
madienį, gegužės 31 d. 10 vai. 
Bus. vėl lietuviškas vaikų įžeg
nojimas. , Tai pastebėjo para
pijiečiai praeitą sekmadienį, 
kuomet kontirmantai gražia 
tėvų kalba atsakė žinių patik
rinimo klausimus. Bus Jconfir- 
muojami šie du metus paruoš
ti korifirmantai: Viktoras Ba- 
barskis, Vikt< ras Kleinaitis, 
Reinoldas šr deris, Milytė 
Preikšaitytė, Silvija L’pniekai- 
tė ir Kornelija \ encelytė. Gie
dos Sekmadieninis Mokyklos 
ir Parapijos chorai. Konfir- 
niantus Įves Tarybos pirminin
kas Dr. Algimantas Kelertas ir 
vicepirmininkas Dr. Emilis 
Stanaitis. Konfirmuos ir pa 
maldas laikys klebonas kun. A. 
Trakis. (Pr.) I

HOMEINSURANCE
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—j—PERMANENT CEILING—365 
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netį pakilo apie 90 miliardy (biiionu). Nese- 
imo padidinti skolos legali* ribą.
—---------------------------------------;:-

-------------------------------------------------KžHl 
ministeris pirmininkas Ion Maurer netikėtai išvyko Į Maskvą su 
delegacija, kuri susitiks su Sov. Sąjungos vyriausybės vadais, šis 
išvykimas buvo netikėtas ir todėl, kad tik praėjusią savaitę iš Mas
kvos sugrįžo prezidentus ir partijos vadas Nicolae Ceausescu. Jis 
viešėjo Maskvoje tik 24 vai. Paskelbtas komunikatas parodė, kad 
jo derybose su Brežnevu nevisuose punktuose buvo susitarta. 
Prieš kelias savaites Rumunija dalyvavo Varšuvoje buvusiam ko- 
mekono (komunistinių valstybių ekonominio bloko) vadų susirin
kime, tačiau rumunai atsisakė prisidėti prie bendro komunistinių 

i valstybių investavimo banko.

:gipte
Pretorius Wil- 
mi Anatolijum;
pasikalbėjimo 

lantomų ir 100 
uti aiškų Do- 
)te. Kartu jis 
ietų Įsikišimas

pradėjo kampaniją
LONDONAS. — Britanijos di

džiosios partijos pradėjo rinki
minę kampaniją, kuri tęsis tris 
savaites, šiandien senasis par- neaišku, ar jis užsuks i Norve- 
lamentas paleidžiamas. Partijų giją ir dar daugiau neaišku, ar 
manifestuose konservatoriai ir jis sustos Švedijoje.
darbiečiai žada daugiau naujų! šią savaitę Švedijos premje- 
namų, mažiau mokesčių, dau- ras Olof Palme viešės Ameriko- 
giau pinigų. Konservatoriai sa- je ir, jei prezidentas planuoja va- 
vo manifestą pavadino: “Geres- žinoti Į Švediją, jis greičiausiai 
nisrytojus”, o darbiečiai: Britą- tai paskelbs Palmes vizito prū
nija dabar stipri, padarykime ją1 ga.
Didžiąja”.

■

Studentų ir ki- 
s Paryžiuje ne
sustiprino po- 
os puolė gat-

Didžiąja”. Amerikos santykiai su šve-
Didžiausias abiejų partijų j dija nėra geri. Beveik kassa- 

skirtumas yra Įstatymų priežiū-, vaitę skaitome apie švedų Įžei- 
ros ir tvarkos. srityje. Darbie- dinėjimus ambasadoriui Jerome 

įčiai giriasi, kad Britanija yra.Holland, Amerikos negrui, ku-

statų, kuriuos

idėjo dėl dvie- 
i laikraščio ne
saldžia iškėlė 
savo laikraš- 

išes, neramū- 
enasredakto
rėj imo, kitas 
sius. Nauju 
roriškai suti- 
munistu sim-:

toriai aiškina, kad reikia naujų mas kiaušiniais ir panašiai 
Įstatymų kovoje prieš smurto! Švedijos ministerių. pareiški- 
demdnstracijas, reikia pastan- mai irgi neprisideda prie pade
gu sulaikyti nusikaltimų didėji- ties pagerinimo. Neseniai prem

jeras Palme palygino Amerikos 
žygį j Kambodiją su sovietų in
vaziją • Į Čekoslovakiją. Švedija 
globoja Amerikos dezertyrus ir 

: remia šiaurės Vietnamą savo pa- 
' reiškimais, vizitais bei 'lėšomis.

linisteris ma- 
uždarė, par 
pavojingiau- 
'.soje Prancfi-

policija tu- 
’ suėmė 487

mą,
'Dėl Įstojimo i Bendrą Euro

pos Rinką abi partijos pasisako 
vienodai: jei 'bus reikalaujama 
aukšta kaina,1. Britanija Į rinką 
nestos. . ;-

Darbiečių manifestas pabrėžia 
paskutinių penkerių metų laimė
jimus, užsienio prekybos balan
są ir ekonominĮ sustiprėjimą. 
Konservatoriai darbiečiua kalti
na dėl aukštų mokesčių, aukštų 
kainų ir britų prestižo nukriti
mo per darbiečių valdymo me
tus. ' ■

- Popiežius 
slbė, kad šių 
s Į Filipinus 
ijų.

TEL AVIVAS. — Praėjusį jami admirolo Pokarčuko. Sve- 
penktadienĮ Izraelio kareiviai pa-į čiai atplaukė Į Austriją Duno- 
sitiko arabų partizanus, atvyku-į jaus upe. 
kusius per Jordaną iš Sirijos 
Kovose žuvo 10 sirų. 5 -f ..

-i

Ogg

- į-------------- JT V

WASHINGTONAS. — Iš Bal
tųjų Rūmų pasklido žinia, kad 
prezidentas Nixonas liepos mė
nesi važiuos Į Europą ir aplan
kys Ispaniją bei kai kuriuos 
Skandinavijos kraštus. Prezi
dentas tikrai lankys Daniją, kiek 

į giją ir dar daugiau neaišku, ar 
jis sustos Švedijoje.

Sovietų karo 
laivai Dunojuje

VIENA. — Neseniai Austri
joje vizitą baigė Sovietų Sąjun
gos upnj laivyno dalinys, keturi 
ginkluoti, greitlaiviai, vadovau-

Nurodoma, kad sovietų upių 
laivynas yra stipri ir svarbi gin
kluota jėga. Dunojuje admirolo 
Pokarčuko grupė lankėsi ir Ru
munijos bei Jugoslavijos uostuo
se. Kada bus baigti Dunojaus 
upės reguliavimo darbai ir “Ge
ležinių Vartų” užtvanka, Duno
jaus reikšmė dar padidės, o kar
tu sustiprės ir Įvairių valstybių 
upių uostai. Tarp Juodosios jū
ros ir Austrijos uostų galės plau
kioti iki 5,000 tonų jūros laivai.

Sovietų upių laivynas nema-

Nuo Čekoslovakijos okupaci
jos dienų sovietai labai sugriež
tino savo priežiūrą Rytų Euro
pos’ valstybėms. Maskva ne tik 
Įrašė Į naują sutarti su Čekoslo
vakija punktą apie Brežnevo 
doktrinos teisingumą, bet ėmė 
reikalauti, kad Varšuvos pakto 
valstybes bendrą kariuomenę 
naudotų ne tik Europoje, bet ir 
kitur — prieš Kiniją.

Rumunija nesutiko su Brežne
vo doktrina, kuri duoda teisę so
vietams “gelbėti socializmą” ki
tose komunistų partijos valdo
mose šalyse. Dar daugiau Ru
munija pasipriešino kariuomenių 
integravimui.

Maskva, matyt, padidino spau
dimą Rumunijai. Ceausescu ga
li tapti nauju Dubčeku. Maskva 
reikalauja, kad rumunų vadai 
leistų Varšuvos pakto kariuome
nei daryti Rumunijoje manevrus. 
Tas reikštų sovietų kariuomenės 
ivėdirna i Rumuniją. Manevrai 

"gatėta^uarukti/rnėribota laiką. 
Rumuniją galėtų ištikti Čekos
lovakijos likimas.

Kovos Kambodžoje
SAIGONAS. — Karinė vado

vybė paskelbė, kad Kambodijo
je buvo užimta centrinio komu
nistų štabo dalis, vadinamas 
džiunglių ‘Pentagonas”. Pačių 
komunistų daug neteko sučiup
ti, nes jie pabėgo toliau i vaka
rus, tačiau užimti pastatai ir 
Įrengimai. Pats štabas išskirs
tytas Į keturias bazes, kurių dvi 
jau užimtos Amerikos karei
vių.

Iki šiol nuo Kambodijos žygio 
pradžios sąjungininkai atėmė iš 
priešo virš 14 tūkstančių gin
klų, 5 tūkstančius tonų ryžių, 
1,731 toną amunicijos ir 15 to
nų medicinos priemonių. Mano
ma, kad šių turtų netekimas 
ateityje atsilieps Į komunistų 
žygių planus. Tuo labiau, kad 
naujų sandėlių Įsteigimas bus 
daug sunkesnis, kai priešas ne
galės atvežti karo mantos per 
Kambodijos uostus.

Kambodijos kariuomenė atsi
ėmė iš komunistų Prey Veng 
miestą ir atidarė kelią nr. 7. Pie
tų Vietnamo inžinerijos daliniai 
taiso komunistų susprogdintus



ST. PETERSBURG, FLA.
Apsilankius pas Švento Petro lietuvius

Kuomet oras toks gražus, nors, per žiemos mėnesius, o vasaros 
ir labai sausas, be lietaus per 7 i laiku vis pati išvažiuoja. Bet 
savaites, norisi ką nors veikti, su J šią vasarą jau mananti būti sa- 
kuom nors susitikti Važiuoju j i vajam e puošniame Condominium
tą mieląjį “šventpetrį”. čia no
rėjau aplankyti keletą gerų pa
žįstamų — draugų. Man norė
jas:, kad pasisektų padidinti dien 
raščio Naujienų skaitytojų skai
čių.

Prisiminė viena Lietuvių klubo 
nenuilstanti darbuotoja, tūks
tantinėmis ir savo pasišventu
siu darbu S. P. L. klubo rėmėja. 
Tai ponia Veronika Yomantie- 
nė, kuri St. Pete klubui suau- 
kavo net keletą tūkstančių gry
nais, už kitus supirkdama dau
gybes kitokių reikmenų k. vir
tuvei, prie virimo, kepimo ir 1.1. 
Šiai mielajai klubo darbuotojai 
1 ks jos gražus atminimas įam
žintas, kad moteris iš savo sun
kių sutaupą atiduoda lietuviams 
naudotis, o nemėto tokiems, ku
rie jos aukas neįvertintų.

Veronika Yomantienė nepasi
darė turtuolė iš kieno kito jai 
duotų tūkstančių. Ji savo gyve- 
nimą sunkiai pradėjo jaunose 
gyvenimo dienose. Gyvenimo 
draugui vyrui mirus, ji liko naš
laitė su keturiais jaunamečiais 
vaikučiais. Visus vaikus viena 
išauklėjo, išmokslino, kurie šian
dien turi atsakomingas tarny
bas. Pati Veronika vertėsi už
eigos pramonėje per 30 metų. 
Dar ir šiandien išlaiko vasar
vietę šiaurėje dukrai prižiūrint, 

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

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

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

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota. 88 psk 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, įdėtais 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, 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 šileli, 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 sąmoningas ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

I

I

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl......... ....
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. .................. ....... ....... ..... . .........
5. Juozas Kapačtnskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.
6. J. Augustais, 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 PALAIMINTAS! ....__
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl.,

viršeliais $2.00, kietais ...................... ..... .
13 Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ...
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236
18. Kip-As Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl................................................  _... ........ ...
19. Dr. J. 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai............... ................  ............ >....... .....
20. Pranys A Renas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.......... ....
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. .....__

apartmente. Veronika čia tikrai 
gyvena kaip milijonierė. Ji nesa
ko, kad daugiau taupys senat
vei. Garbė jai tenka, kad nors 
dabar taip puošniai gali pagy
venti. Man iš seno, pažintį tu
rint sii Veronika, labiausiai pa
milau dėl jos malonaus ir man
dagaus elgesio. Aš vis klaus
davau, ar ji mėgsta lietuvių 
spaudą. Jos atsakymas, kad ji 
perdaug mėgstanti laikraščius ir 
yra užsivertusi visokiais laik
raščiais. Paklausiau, ar ji skai
tanti ir Naujienas? Atsakė, kad 
nemėginčiau jai įkalbėti dar ki
tą laikraštį. Aš įsidrąsinus ap
lankiau Veroniką.

Iškart maniau, kad ji mane 
pasiųs atgal, iš kur atėjau. Nors 
iškart bijojau priminti, kokiu 
reikalu apsilankau, bet kaip įsi
kalbėjom apie laikraščius, apie 
lietuvių spaudą, prisiminiau, kad 
dienraštis Naujienos daug pri
sideda prie lietuvių organizaci
jų, talpindamos jų parengimus 
ir kitokius subuvimus, kur būna 
daromas ir pelnas. Tad turėtu
me kiekviena lietuvių šeima ir 
kiekvieni namai pasikviesti šį 
dienraštį.

Mudviem besikalbant net nu
stebau kaip ji man pasakė: “Na, 
tai gali ir man tas Naujienas už
sakyti”. Ji sako, kad ir esu už-

— Sek pasaka, mamyte, 
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ..,

S. Petersonienė

n t., 336 psL
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šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:
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can prevent 
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patriarchatui šv. Mikalojaus ka
tedra New Yorke. Ta katedra 
kartu su parapija paliekama pa
triarchato dispozicijoje, kad ga
lėtų pasinaudoti .Jungt. Valsty
bes vizituojantieji vyskupai.

Konfliktas' buvo prasidėjęs 
dar 1917 metais tuojau po Rusi
jos revoliucijos.

Maskvos susitarimas skaito
mas didele staigmena politikos 
pasauliui, kadangi nesą abejo
nės, jog susitarimas įvyko su 
Maskvos valdžios pritarimu.

va buvoįsteigusi Jungtinėse Val
stybėse ir Maskva išsižadėjo sa
vo pretenzijų į (|10 milijonų 
vertės) 350 pravoslavų parapijų 
turtą JAV-bėse.

Vienas to konflikto epizodų 
buvo JAV-bių Aukščiausiojo 
Teismo 1963 metų sprendimas, 
kuriuo buvo pripažinta. Maskvos

sivertusi visokiais laikraščiais, 
bet dar bus vietos ir Naujienom.

Besikalbant su ponia V. Yo- 
mantiene nei nepajutau kad jos 
stalas pasipuošė visokiais gar
dumynais. Aš jums, Veronika, 
esu dėkinga už vaišes ir kad ma
nęs neišsiuntėte tikslo neatsie
kus iš savo puošnaus apartmen- 
to! Aš jum noriu palinkėti dar 
daug laimingų gyvenimui metų!

Aplankiau p. p. Kišiūnus, 3593 
Bensen Ave., North-St. Peters
burg. Kisiūnų nebuvau mačiu
si per keletą metų. Jie gyvena 
savoje rezidencijoje. Darželis 
tikrai artistiškai sukombinuotas 
kaip parkas; visoki žali krūme
liai tiek sutaikinti kad tik sė
dėk ir gėrėkis. Gaila, kad abu
du Kisiūnai nusiskundė nesvei- 
kavimu. Sako, tos ligos kaip 
žmogų pasigauna, tai sunku ją 
nusikratyti. Gaila, kad tokie su
manūs ir darbštūs žmonės ne- 
sveikuoja. Kitą kart, kaip ap
lankysiu, gal būsite abudu svei
ki ir stiprūs! - Y

Kitus gerus draugus aplan
kiau — Joaną ir Miką Čiule
vičius. Gyvena 3200 35 st., North

didesni, nes turimi skaičiai tik 
iki 1945 metų vasario 1 dienos. 
Pavyzdžiui, vien Dresdene žuvu
sių skaičius svyruojąs tarp 60,- 
(XX) ir 400,000, nors tikresnės 
esančios šveicarų žinovų žinios, 
kuriomis Dresdene galėję ŽStt 
100,000.

Pq Dresdeno kitas žmonių au-

Lenkų spauda praneša: Prieš 
keletą dienų Maskvoj baigėsi per 
50 metų besitęsiąs konfliktas 
tarp ortodoksų (pravoslavų) baž 
nyčios Amerikoje ir Rusijoje, Su 
iškihnmgomis ceremonijomis 
Maskvos patriarchas 'metropoli
tas Pimen įteikė Amerikos dele
gacijai dokumentą, kuriuo pri
pažįstama ortodoksų (stačiati
kių) bažnyčios Amerikoje ne
priklausomybė (autokefalija). 
Tuom pačiu išspręstas konku-

..

And you dcsi’t hawe to muster 
up sūry willpower to ss®e w«y| 
payday, because your boss 
does it for you. It’ssorae- 
Ūnng like setting up extra

tykis? Per . tiek metų “Petėrs- 
burgo” lietuvi ams ir apylinkių 
gyvenantiems niekas neišdrįso 
imtis tikros “produkcijos”.

Pasirodo,. kad vienas čikagie- 
tis lietuvis, ponas Kazilionis, at
sirado pirmas, kuris greitu lai
ku, gal dar šį mėnesį ar kiek 
vėliau jau pradės minkyti lietu
višką duonutęAš pirmutinė no
rėčiau tos duonutės gauti nors 
šmotelį. Linkiu p. Kazilioniui ir 
jo talkininkams netinginiaut, o 
išsijuosusiems dirbti -— pagim
dyti lietuvišką ruginę duonelę!

‘ Onutė

K N Y G Ų I S T 0 R I J A
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 

Abu lomai minkštuose viršeliuose parduodami ūž $4.00, 
o kietuose viršeliuose už $6.60.

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adress:

-NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

katorif•- Bet jo 
vargšelę brolienę Joaną atradau 
sunkios ligos suimtą ir laukian
čią pašaukimo į ligoninę dėl pa
tikrinimo jos sveikatos. Pirma 
buvo kojomis sunegalėjusi. Da
bar skausmai susimetę į nuga
rą. Apgailestauju, brangioji ir 
veliju greitos permainos, kad 
grįžtum iš ligoninės su liųksma 
naujiena! 'į % -

Dar kita, tai linksma naujie
na ne tik šv. Petre gyvenantiems, 
bet ir mums tampiečiams. ■ Iš 
tikrųjų šaltinių nugirdau ir net 
savosiomis akimis mačiau, kaip 
didžiulis pečius atsirito net iš 
Čikagos su visokiais moderniais 
Įrengimais. Tas milžiniškas pe
čius buvo su užrašu: Greitai 
kepsiu lietuviams ruginę duoną! 
Be to, tas ruginės duonos pečius 
apsistojo adresu: 2425 9th St., 
North St. Pete., Fla. Susidomė
jusi užklausiau kas čia per nuo-

K Prišmantas, 
JAV LB-nės, Los Angelės 

Apylinkės ^Pirmininkas

Vokietijos kaimas Oberammergau šiais metais vėl. stato Kristaus kančių spektaklį, kurie rengiami tik kas dešim
tį metu. Vaidina tik kaimo gyventojai, sutraukdami { vadinimu tūkstančius turistu. Šly mėty vaidinimas yra
jau 36-tas. Kaimo proseniai prisiekė surengti tokius vaidinimus už tai, kad j y kaimo nepalietė prieš metu 

siautęs maras.

Wouldn’t it bea 
shame it you saved 
a pile of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to? ««««»

LOS ANGELIS. CALIF.
JAV LB Los Angelės Apylinkės 

pareiškimas

Šiomis dienomis, daugelis Los 
Angelėje gyvenančių tautiečių, 
gavo atvirlaiškį, vietoje parašo, 
ALĖS ‘ar .te inicialais atžy
mėta, su raginimu boikotuoti 
rengiamą mūzikos ir dainos kon. 
certą-parengimą, “Kartą ginta
ro pakrantėje”.

JAV" Lietuvių Bendruomenės 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Los Angelės, skyriai, su šio at
virlaiškio rašomu ir jo siuntinė
jimu, niek# bendro neturi, ir 
smerkia tokių laiškų rašymą. 
Vartojimas, aukščiau minėtų or
ganizacijų inicialus, yra krimi
nalinis nusikaltimas ir norėjimas 
pakenkti jų geram vardui, ir su
kiršinti vieną visuomenės dalį 
nrieš kita. .

uo Hitlerio-Stalino su- 
1 asaulinio Karo pabai* 
ečių spaudoje apstu sta- 
kiek žuvo tarne kare vo- 
kiek jiems buvo padė

komis daugiausiai
Hamburgas (40,000)

“Sonntagspost” gegužės 24 d. 
informacijoje skaitome:

Bendrai nuo sąjungininkų 
aviacijos puolimų žuvo 570,000 
vokiečių ir 815,000 buvo sužeis-

your retirement, z >
One $25 Bond a month womd 

be a pretty good start, 
įk &’s <®ly a way to.

'™sare money for
« w«y to iosure 

iacosoe tax »a interest. re&meaL

-A’

111

Pforzheim, nors skaičius nepa
gautas,

II Pas. Karo metu bartai ir 
anierikieėiai bombardavę 131 
vokiečių miestą, iš jų Berlyną 
28 kartus, Braunšveigą 21 kar
tą, Hamburgą it Ludwigshave- 
oą po 19 kartų. Pastatų griu
vėsių kiekvieno gyventojo gal
vai atitekę Dresdene po 39 kubi
nius metrus, (uessene po 34 kbm. 
Duerene po 33 ir Wuerzburg® po 
31 kub. metrą!

Gyvenamųjų patalpų (namų) 
sugriauta: Wesely 80 nuošim
čių, Emdene 78' - , Wuerzburge 

Zweibrueekene 73%, Due
ren69%, Paderborn 69%, Ha
nau 68^į Kassel 68%, Giessen 
68%, Dortmunde 65%> Koelne 
64%, Koblenze 63%;, Wiihelms- 
havene 60%., Aachene 56%, 
Muenchene 50%, Hamburge 
54%, Bremene 51%. Karaliau
čiuje per du oro puolimus su- 
griauta 53 riuošimčiai visu pa- 
statų. ;

Jugoslavijos prezidentas Tito gegužės 25 d. šventė savo 78 gimtadie
nį. Jo viloj Vanga saloje susirinko nemažai svečiu Tito paveiksle 

matomas su vyno bonka rankose*
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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pagerbri vakarienės dalyvisA. Trakienei
Foto M. Nagys

Foto M. Nagys

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI ’’NAUJIENAS”

dideliame.
Noimanui su- 

[ėrėjosi 
dengiu

Dr. Adelė Trakienė kas sekmadieni esti tarp vaikį).

ro ir dirigento Jurgio Lampsa- 
ėio vardu sveikino ištikimą 
choristę Leonas Gružas solo 
“Kur bakūžė samanota, kurioj 
aš gimiau...”, palydint pianu 
Viktorui Jurkšaičiui.

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.

- Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

Iš kairės Į dešine: Ida Kasparaitienė, Ona Lepertienė, geru sup* kun. Stasys Neimanas, Mariįa Pauperienė, Lietuvos 
Generalinis Konsulas Dr. Petras Daužvardis, dr. Adelė Trakienė, sen. kun. A_ Trakis, Halina Dilienė, kuru P. Di
lys, Alisa Burbulienė, kun. Kostas Burbu lys, Uršulė Bleizjienė, Dr. Martynas <r Valerija Anysai, Jonas Anysas ir kt.

Foto M. Nagys

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Sekė duetai Leonas Gružas 
ir Bronė Variakojienė, Aldo
na Buntinaitė ir Jonas Jurk- 
šaitis. Kadangi Sekmadieni
nės Mokyklos ir Parapijos cho 
rai dėl .vietos stokos negalėjo 
dalyvauti, tai rinktinė grupė su 
Jono Jurkšaičio solo ir vaiku 
Arūno Kaminsko ir Edvardo 
Šrėderio deklamacijomis, pa
lydint Bronei Variakojienęi 
pianu, labai gražiai sugiedojo 
Jurgio Lampsačio paruoštą 
pritaikintą kūrinį. Visa eilė 
patriotinių eilėraščių buvo 
Sekmadieninės Mokyklos mo
kinių pasakyta. Protarpiais

soj Prūsų Lietuvoje ir dar šian 
dien prisimenama Indijoje, 
kur ilgus metus dalinosi ev. 
liut. bažnyčios organizavimo 
darbu. „ _

Juodviejų vaikai visuomeni
niame darbe pasireiškėĮ Tėviš
kėje ir užsienyje: vyriausias 
sūnus Ansas tapo kunigu, Gos- 
nerio Misijos inspektoriumi, 
vėliau direktoriumi. Už dide
lius jo nuopelnus Indijos Ev. 
Liuteronų Bažnyčia, - Ranchi, 
ji pavadino jų bažnyčios “tė
vu”; Vak. Vokietijos ev. baž
nyčia už jo resistėnciją prieš 
nacius iškilmingai pagerbė, o 
Universitetas suteikė jam gar
bės; daktaro laipsnį.

Sūnus Martynas buvo žino-

čikagoje daug kas nepaste
bėjo, kad mėtų metais, , sekma
dienių sekmadieniais, dienų 
dienomis kelios kunigų žmo
nos-dalinosi jų ■vyrų ne tik šei
mos; bet ir parapijos bei kitų 
visuomeninių reikalų džiaugs
mais ir vargais. Lietuvos Ev. 
Reformatų Bažnyčios gen. sup. 
kun. Stasio Neįmano žmona 
— Ona Neimanienė, Ziono ev. 
liut parapijos klebono kunMo 
no Paupero žmona — Marija 
Smetohiutė-Pauperienė, kun. 
Povilo Dilio žmona — Halina 
Jokubėnaitė-Dilienė, Liet Ev. 
Tarybos pirmininko kun. Kos
to Burbulio žmona — Alisa 
Burbulienė, sen. kun. Anso 
Trakio žmona Dr. Adelė Ivaš- 
kaitė-Trakienč, atlikdamos kas 
dieninį darbą, veikia moterų 
draugijose, sekmadieninėse mo 
kyklose,, spaudos ar labdaros 
darbuose. ,

šeštadienų -gegužės 16 d. su

yra ištikimybė
Kun. Stasiui 

kalbėjus maldą 
pasišventusių motery 
stalu, kuriam vadovavo žino
ma Anelė Albrectienė. Puošė 
sale gračiomis pavasario gėlė
mis Marija Idzelienė. Vakaro 
programai sklandžiai vadova
vo mokytoja Olga Paulikienė. 
Pabaigoje kiekvienas dalyvis 
pajuto, jog Alisos Burbulienės 
Įvadinė malda išsipildė: kil
nioji dvasia dvelkia, kuomet 
branginame asmenį, šiuo at- 

asiaukoja ar-
T. S.

solo smuiku grojo L. .laki 
nas, palydint prof. Vladu 
kubėnui pianu. Iš to g 
žiausiai aidėjo: “Tykiai 
Nemunėlis teka... ”

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams. '

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bės apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos-pagrindu.-

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąja Apdrauda - Endowment In- 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na
rtams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

ST.A — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, ~
Laimink musu siekį —
Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki. _ t

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

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip, konfetėmis ir pamažu įvedami gamtos vaizdų ir garsų ste- 
bukinsi Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai,, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. • . r '

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

mato, 126 psl.. Kaina $L—. <’ \ -
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

Kaina $100. "
4. Kazys Bradunas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $150.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

nsl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
91 Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11 Ale Rūta • Nakaite, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl $2.00.

" 12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

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

14. Balys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Kinktinė lyrika, 167 psl, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENpVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55psL^S1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas J asas, 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.
N A U J I E N O S,

Po dovanu įteikimo paga
liau dr. Adelė Trakienė tarė 
žodį, iškeldama, kad visa tai 
buty visų geros valios veikėjų 
garbei. Visuomeninis, anot jos. 
darbas neįmanomas be ben
dra darbi ų pa si š ve n t i m o. To
dėl ji reiškė padėkų visoms 
pasišventusioms motinoms, 
moterims, visiems Sekmadie
ninės Mokyklos mokytojams, 
visiems mieliems choristams, 
visiems jauniems ir seniems 
už darbų, atliekama artimo, 
bažnyčios, musų tautos ir vi
sos žmonijos labui. Ir mažiau
sias darbelis yra labai svarbus, 
nes ištikimybė mažame dalvke

|vaiHų Tėviškės para- 
ga niza< i j ų s usi da rgs

ų Komitetas vakarienę pagerbti 
!dr. Adelę Trakienę ir jos 20 
hnety bažMytioės ir tautinės vei 
klos sukaktį paminėti. Tėviš

ki kės parapijos salė, žinoma, 
buvo perpildyta. Buvo atvykę 

įir iš kitur svečių: Dr. Marty- 
nas ir Valerija Anysai^ 

Imiosios Lietuvos Moterys* — 
i knygos autorius, Jonas ir Ur
šulė Bleizgiai, kun. Alginian- 
jto Žilinsko žmonos Rūtos tėve
liai, iš Toronto, Andrijaičiai iš 
j Londono, Kanados, dr. A. O. 
i Bulaičiai iš Racine...
j Atsilankymu ir nuoširdžia 
kalba pagerbė Lietuvos Gene- 

i ratinis Konsulas Dr. Petras 
Daužvardis, Uršulė Bleizgie- 

“ nė Toronto Liet. Ev. Moterų 
Draugijos vardu, Ona Leper- 
tienė Ziono parapijos liet, mo
terų draugijų “Rūta” ir “Dor- 
cus” vardu, liet. ev. reformatų 
mąterų vardu Halina Dilienė.

1 Be to, tarė nuoširdų žodį Ma
rija Pauperienė. Pagrindinę 
kalbą pasakė Tėviškės parapi
jos Moterų Draugijos pirmi
ninkė Ida Kasparaitienė. Pra
džioje ji iškėlė dr. Adelės Trakie- 
nės gimtinę Biržus ir jos ryžtą 
mokslui: lankė Lietuvių Gim
naziją Rygoje, baigė “Aušros” 
gimnaziją Kaune. Ten įstojo į 
universitetą, medicinos fakul
tetą, ir vėliau tęsė medicinos 
studijas Jenoje ir Marburge, 
kur ir baigė. Buvo gydytoja 
DP stovykloje Schvvaebisch 
Gmuend, kur arčiau susipa
žino su tos ^stovyklos kunigu 
Ansu Trakių ir prieš 20 metų 
už jo ištekėjo.

Anot kalbėtojos, buvo leng- 
. va pasakyti;, kad vienas gydys 
sielą, o kitas kūną, tačiau pa
tirtis paliudija, jog siela su 
kūnu yra neišskiriamai sujung 
ti. Todėl ir dr. Adelei Trakie
nei teko dalintis ir kunigo 
džiaugsmais ir vargais. Ryš
kiausiai tai pastebėta čia Čika
goje. Ida Kasparaitienė iškė
lė jos kelias veiklos sritis: 1. 
Jos pastangas ir sėkmę organi
zuojant moteris. Nuolatinė
mis paskaitomis ir įvairiais 
parengimais dr. Adelė Tra
kienė ugdė motinos bei moters 
didelę atsakomybę, ypač vai- 

jime; 2. Vaikus būrė 
į Sekmadieninę Mokyklą, kur 
vaikai įprastų kalbėti su dan
giškuoju Tėvu motinos kalba 
ir išmoktų tikruosius gyveni
mo Įsakymus ne tik galva, bet 
ir širdimi. KaS sekmadienį vei 
kia kelios klasės ir ta kryptimi, 
padedant mokytojams, ku
rių išaugo visa eilė.

Nelengva dr. Trakienei eiti 
vedėjos pareigas, bet tai daro 
su giliu pasišventimu ir džiaug 
smu. 3. Administruoja “Sve
čią” ir jį platina, nes be savos 
spaudos lyg be šviesos. 4. Dar
buojasi raštinės reikaluose, 
kviesdama laiškais į bendrus 
parengimus ir į bendrą pasi
šventimą. Dr. Trakienė pavyz
džiu įrodo, kad kaip žmona, 
motina sūnaus Martyno ir pil
no darbo laiko gydytoja vals
tybinėje T. B. ligoninėje, “Out 
patient” departamento vedėjo 
pareigose, randa laiko ir vi
suomeniniam darbui.

“Mes sveikiname Tave...” 
giedojo jauniausios Sekmadie 
nines Mokyklos padėjėjos: 
Kornelija Bakšytė, Laima Kas- 
paraitytė ir Rūta Kleinaitė, 
palydint gitara. Parapijos Cho

mas. pamokslininkas, Lietuvi
ninkų bažnyčios kunigas, Klai
pėdoje. Sūnus Povilas tapo tei
sininku, o duktė Rūta banko 
tarnautoja. Abu atsižymėjo lie
tuviška veikla Klaipėdoje. Dūk 
tė Trudė, ištekėdama už. kun. 
Dr. H. Schoenfeldo, kuris il
gus metus buvo direktoriumi 
Ekumeninėje — Pasaulio Baž
nyčių Taryboje, Ženevoje, Švei^ 
carijoje, atstovaudamas Vokie 
tijos Ev. Bažnyčią, Trudė, gi
musi Lokytė, nuolat turėjo pro 
gos susitikti ir vaišinti įvairių 
tautų ..atstovus — svečius savo 
namuose, čia gimė ir ryžtas 
gelbėti Europą iš II pasaulinio 
karo. Jos vyras tapo Vokieti
jos pogrindžio valdžios užsie
nio reikalų ministru. Juk vei
kiausiai ir Lietuva būtų išven
gusi bolševikų okupacijos, jei 
numatytas perversmas su Hit
lerio pašalinimu būtų buvęs 
sėkmingas. Nors šioji resisten- 
cija nuėjo tyliai į kapus, tačiau 
žygis buvo už taiką pasauliui.

Žinoma visame mūsų tėvų 
krašte buvo kun. Dr. V. Gaiga
laičio žmona Marija Gaigalai- 
tienė. Ji visu jos dideliu krai
čiu atėjo vyrui j pagalbą. Nors 
ji ir nelietuvių kilmės, tačiau 
visa širdimi ji stojo už lietuvių 
teises, už lietuvių kalbos bran
ginimą. Klaipėdoje pastatė di
delius namus,, kuriuose būrė 
lietuvišką jaunimą, vaikus Sek
madieninėje Mokykloje,, mote
ris Moterų Draugijoje. Ten jau kų auklėj 
nimo organizacija “Sandora” 
su choru ir orchestrų, ten mo
terų draugija “Pagalba”, ten 
Įsteigtas lietuviškas knygy
nas. . . Ten Marija Gaigalaitie- 
hė buvo visiems motina.

PAGERBTA KUNIGO ŽMONA
Tai retenybė lietuvių spau

doje. Bet ir pas lietuvius 
evangelikus mažai tekalbėda
vo apie kunigų žmonas. Lyg 
savaime aišku buvo parapijie
čiuose, jog ji kunigo namų šir
dis; pavyzdinga motina ir vy
ro - kunigo nuoširdi pagelbi- 
ninkė. Bet, mažiau ar daugiau, 
ji būdavo ta “tylioji” kleboni
joje ir parapijoje.

Tačiau būdavo kunigų žmo
nų, kurios buvo žinomos ir už 
parapijos ribų. Žinomo lietu
vių veikėjo kun. Kristupo Lo
kio žmona Urtė Bąltrytė-Lo- 
kienė pasireiškė ir eilėraščių 
kūryba, nors, anot M. Biržiš
kos, tik silpnoka. Tačiau jos 
kilnioji širdis buvo žinoma vi-
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Kokia nauda iš tokių “rinkimų”?
Bronius Nainys, JAV Lietuvių Bendruomenės pir

mininkas, mažos frontininkų grupelės padedamas, ruo
šiasi Amerikos Lietuvių Bendruomenės “rinkimams”. 
Visi daviniai rodo, kad tai bus tiktai pasityčiojimas iš 
Amerikos lietuvių, bet instrukcijos paštu keliauja, “rin
kiminiai” sąrašai sudarinėjami ir lietuviški laikraščiai 
užverčiami “rinkimine” propaganda. Vienoje kitoje ko
lonijoje, kur demokratinis elementas yra stipresnis, rin
kimai gali būti pravesti teisėtai, respektuojant balsuoto
jų teises, bet visoje Amerikoje tokių kolonijų nedaug.

J rontininkų kontroliuojama špaudaz jau seniai pra- 
dėjo kalbėti apie šiuos “rinkimus”. Jeigu^Garbės Teismas 
būtų nepanaikinęs neteisėtos “rinkiminės” instrukcijos, 
tai “rinkimai’ jau seniai būtų pravesti, paskubomis “iš
rinkti” kandidatai jau kalbėtų visų lietuvių vardu. Nai
nys oficialiai “nusilenkė” Garbės Teismo sprendimui, 
bet jis tuojau pradėjo “aiškintis” ir “derėtis”. Jis sutiko 
“rinkimų” metu kilusius nesklandumus perkelti į Garbės 
Teismą, bet apygardų padalinimo ir kitus reikalus jis 
paliko tokius, kokius anksčiau buvo paruošęs.

Teisėtiems rinkimams pravesti buvo reikalingas 
naujas rinkiminis statutas, kuriame būtų aiškiai išdės
tytos visos teisės ir nurodytos rinkiminės taisyklės. Nuo
statai sako, kad statutus ruošia JAV LB Taryba. Ta
ryba nebuvo sušaukta, statutas neparuoštas, o “rinki
mai” vedami pagal Nainio anksčiau išsiuntinėtas taisyk
les. Apygardoms buvo aiškus Garbės Teismo sprendi
mas, bet apygardoms nesuprantamas Nainio paruoštos 
taisyklės, paskubomis sudarytos “rinkiminės” komisi
jos ir dar sparčiau sudarinėti kandidatų sąrašai. Paskel
bus Garbės Teismo sprendimą, daugelis bendruomeni- 
ninkų manė, kad p. Nainys ir artimiausieji jo patarėjai 
visiškai atsirubežiuos. nuo bet kokio rinkiminio darbo. 
Po Garbės Teismo sprendimo jis turėjo atsistatydinti iš 
pirmininko pareigų, bet jeigu to jau nepajėgė padaryti, 
tai galėjo sudaryti sąlygas, kuriose prie artėjančių rin
kimų jam nei iš tolo nereikėtų kištis. Bet jis ir to nepa
jėgė padaryti.

Dabar paaiškėjo, kad didelė JAV Lietuvių Bendruo
menės apygarda negalės rinkimų pravesti. Suvažiavę 
New Yorko apygardos atstovai svarstė veikiančius nuo
status, naujai paruoštas instrukcijas ir rinkimų metu 
daromas pakaitas. Jie turėjo galvoje Garbės Teismo na
rių ginčą su centro valdyba ir iš to išplaukiančius nesu
tarimus. Nuostatuose esanti painiava klaidina rinkėjus.

Praeitą sekmadienį, geg. 21. 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse buvo atidengtas nepap
rastai didelis ir brangus pa
minklas, , bet iškilmėse buvo 
lašai rniažai žmonių. Laikas 
buvo parinktas geras, vėlyvas 
popietis, ir diena pasitaikė 
graži, oras kvietė išvažiuoti, 
žmonės važiavo iš miesto, bet 
į kazimierines jie vis dėlto ne
suko.

Jūsų reporteris užklausė po
nią Lottie Giedraitienę, Šv. 
Kazimiero Lietuvių Sklypų Sa
vininkų Draugijos pirminin
kę, palaidojusią savo vyrą mi
nėtose kapinėse, ar jai žino
mos priežastys, dėl kurių į pa
minklo atidengimą atvyko toks 
mažas Chicagos lietuvių skai
čius.

— Šv. Kazimiero Lietuvių 
Kapinėse tikintiesiems įvesta

didelė dvasine prievarta, to
dėl mažai kas i paminklo ati
darymo iškilmes ir atėjo, —- 
atsakė pirmininkė L. Giedrai
tienė. — Kai tikintieji patyrė, 
kad vadovybė paskyrė pamin
klui šventinti preL Viktorą 
Chernaucką. tai pradėjo tarp 
savęs kalbėti.
eiti į paminklo atidarymą. Ir 
nenuėjo.

— Tikinčiuosius yra giliai 
įskaudinusi kapinių biurokra
tinė sistema ir nejautrūs 
sistemos atslo\ai, kurie sten
giasi kapinėse sunaikinti visa, 
kas lietuviams tikintiesiems 
yra brangu ir šventa.

— Ar buvo sudarytas koks 
komitetas žmonėms į pamink
lo atidarymą sukviesti? - bu- 
vo antras klausimas^ poniai 
Giedraitienei

— Nebuvo sudarytas joks

kad nevertėtų

Rinkiminės komisijos paskirtos, pagal galios nustojusią 
Nainio instrukciją, o naujų instrukcijų tams komisijoms 
sudaryti taryba neparuošė. New Yorko Apygardos rin
kiminė komisija atsistatydino, o naujai sudaryti taisyk
lių nėra. Paruošti kandidatų sąrašai taip pat negalioja, 
o naujų sąrašų niekas nesuskubs padaryti.

New Yorko Apygardos suvažiavimas, neturėdamas 
rinkiminių taisyklių, jokių rinkimų neruošia. Jie siūlo 
rinkimus atidėti lapkričio mėnesiui, o tuo tarpu prašo 
paruošti teisėtas rinkimines taisykles ir laiku jas apy
gardoms išsiuntinėti? New Yorko Apygardos pirminin
kas šį suvažiavimo nutarimą oficialiai pranešė JAV LB 
tarybos pirmininkui Dr. Petrui Vileišiui. Kitu raštu nu
tarimą patvirtino to paties suvažiavimo prezidiumas.

Ta pati konfūzija, kuri pastebėta New Yorko apy
gardoje, veikia ir kitose rinkiminėse apygardose. Atsa- 
komingi New Yorko atstovai, norėdami išvengti dar di
desnės konfūzijos, nurodė priemones kontūzijai pašalinti. 
Tą kontūziją mato visa eilė atsakomingų visuomenės vei
kėjų. Viešų pareiškimų jie nepadarė, bet jie pasitrau
kė iš JAV Lietuvių Bendruomenės veikios ir artėjan
čiuose “rinkimuose ’ nedalyvauja.

Dar ir dabar artėjančius “rinkimus” būtų galima 
atšaukti ir sudaryti sąlygas, kurios į rinkimus patrauktų 
visus Amerikos lietuvius, bet vargu Nainys turės pa
kankamai pilietinės drąsos tokiam žingsniui. Bet įsi
vaizduokime, kas atsitiks, kai šie “rinkimai” bus pravesti ■ 
Kitos Amerikos Apygardos Išrinks savo atstovus į tary
bą, o New Yorko Apygarda, kurioje gyvena apie treč
dalis Amerikos lietuvių, taryboje atstovų neturės. Koks 
bus tos tarybos svoris? Visi taip pat žinome, kad dėl. 
rinkiminės konfūzijos daugelis net nekandidatavo, tuo 
tarpu kandidatuoja eilė tokių jaunuolių, kurie net Ben
druomenės apylinkėje nieko nedirbo. Ką toki jaunuoliai 
galės padalyti taryboje, jei apie visuomeninį darbą jie 
iš viso neturi jokios nuovokos?

Tinkamai neparuošti “rinkimai” sukels dar didesnę 
kontūziją Amerikos lietuvių tarpe. Jie pakenks JAV 
Lietuvių Bendruomenei ir sumažins josios narių skaičių. 
Išrinktiems atstovams bus nepatogu atstovauti Bend
ruomenę, nes kiekvienas galės jiems prikišti, kad vadovy- 
bėn jie pateko naminių “rinkimų” keliu. Argi nebuvo 
galima paruošti ir pravesti tokius rinkimus, į kuriuos 
didelė Amerikos lietuvių dauguma būtų ėjusi?

/ PAMINKLINIS VARPAS — COMMEMORATIVE BELL,

kuri arkidiocezija už $25JXX) pastatydino Lietuviu šv. Kazimiero kapinėse ir pašven
tino praeitą sekmadienį, gegužės 24 d. Reportažas apie tą pašventinimą tilpo Nau

jienose gegužės 27 d. Nr. 125.
. Photo: New World

komitetas, — atsakė p. Gied
raitienė, — ir tai yra didelis 
paniekinimas tikinčiųjų ir eku 
meninės bažnyčios. Šiandien 
net ir šventas Tėvas nori, kad 
pasauliečiai arčiau įsijungtų į 
bažnyčios gyvenimą, tuo tar
pų dabartinė kapinių adminis
tracija atstūmė daug žmonių 
nuo Dievo ir pamaldumo. 
Sprendimus jie daro nekreip
dami jokio dėmesio į žmonių 
prašymus įr pageidavimus. 
Paminklo atidarymo iškilmės 
galėjo būti didelė religinio at
sinaujinimo šventė, tuo tarpu 
dabar vos kelios dešimtys žmo 
nių pasirodė. Ir tai daugumo
je buvo tiktai tie, kurie anks
čiau atvažiavę trūsėsi prie sa
vo šeimos kapų ir paminklų.

lo šventinimas be lietuvių vi
suomenės parodo kaip kai ku
rie nevykę klebonai nuskurdi
na religiją ir visą mūsų bend
ruomeninį gyvenimą, — sako 
p. Giedraitienė.

— Ar buvo pagerbti kapų 
steigėjai ir mirusieji?

— Apie mūsų brangiuosius 
ir kapinių steigėjus nebuvo 
net užsiminta, — sako p. Gied
raitienė. — Buvo sukalbėta 
tiktai visų šventųjų litanija. 
Prel V. Charnaucko pasaky
mas, kad arkidiocezija rūpi
nasi lietuvių reikalais, klau

VLADAS CIVINSKAS ; miršti nuėjo senoji Graikija,* Roma ir tykiuose su’moterimiš, bėt~ir padeda pa
laikyti taiką namuose. Paskutinysis šį ak
menį turėjęs garsusis ano. meto stipruolis 
Milo, bet kažkur jį pametęs. Legendarinė 
Milo jėga dingusi staiga, kai/tik alektoris 
dingo iš jo priklausomybės.

Ir taip per tūkstančius metų brangieji 
akmenys saugojo ir tebesaugoja prieta
ringų žmonių akių šviesą, padeda gim
dančioms moterims, gelbsti kovose, me
džioklėse, meilėje, pavyde. Albertus 
Magnus savo knygoje “De Mineralibus et 
Rebus Metallicus”, paskelbtoje 14 a., la
bai rimtai svarsto, ar galį būti dvasių bran 
giuose akmenyse. Galutiniose išvadose 
autorius sutinka, kad tikėjimai brangiųjų 
akmenų magiškosiomis galiomis yra nesą
monė, bet jau pats klausimo svarstymas 
knygos rėmuose parodo, kad būta ir ki
taip galvojančių žmonių.

Brangieji akmenys savo magiškomis 
galiomis ne tik saugojo ir globojo senovės 
žmogų, bet ir lydėdavo jį į mirusiųjų dau
sas. Ar bereikia sakyti, kad toks akmuo 
niekad nebūdavęs per brangus ir jokia pa
stanga jį įsigyti negąsdinanti. .Senieji egip
tiečiai tokių brangiųjų akmenų pridėdavo 
į mumijas, babiloniečiai, asyrai ir daugy
bė kitų tautų laidodavo juos kartu su savo 
karaliais ir kilmingaisiais. Tyrinėjant ak
mens amžiaus indūaų pilkapius Ohio slė
nyje, kartu su palaidotais žmonėmis rasta 
palaidotų ir žėručio plokštelių ir obsidiano 
gabalėlių, naudotų aiškiai ritualiniais su-

Egiptas su visais buvusios kultūros ir civi
lizacijos paminklais, bet dėmesys bran
giesiems akmenims išliko nepajudintas.

“MAGIŠKOS AKMENŲ GALIOS”
Prietaringas senųjų amžių žmogus 

kiekviename gamtos reiškinyje matė pa
slaptingas jėgas, galinčias jį išgelbėti ar 
pražudyti. Brangiųjų akmenų spalvų ne
paprastumas, o ypač jų ugnelės, virpan
čios saulės šviesoje, žadino tikėjimus, kad 
juose slepiasi galingos antgamtinės jėgos, 
kurias galima palenkti savo naudai. Pagal 
senas žydų tradicijas karalius Saliamonas 
turėjęs toki žiedo akmenį, į kurį užtekda
vę tik žvilterėti, ' ir jau viską žinodavęs, 
ką tik žinoti norėdavęs. Graikų filosofas 
Apolonijus turėjęs ištisą tokių akmenų ko
lekciją. šv. Justinas Kankinys apie 150 m. 
po Kr., aprašinėdamas šią kolekciją, liu
dija, kad jis pats matęs vieną tokį akmenį, 
sutramdantį jūrų audras, kitą — nutil- 
dantį vėjus, dar kitą — suvaldantį pik
čiausius žvėris, o vienas Apolonijaus ak
menų padėdavęs vyrų vyriškumui ir mote
ris padarydavęs vyrams maloningesnes. 
Koki buvo tie akmenys, o ypač šitas pas-

. 2
šis apdaras yra dingęs, ir kuris iš šių 

variantų yra teisingas, kol kas nustatyti 
neįmanoma. Kur kas įdomiau ir svarbiau, 
kad visi čia išminėti brangieji akmenys te
benaudojami papuošaluose ii' dabar. Visi 
jie šiame krūtinės apdare buvo stamboki 
jr greičiausiai plokščios formos. Tik dei
mantu antrame variante vadinamas ak
muo vargu galėjęs būti mūsų laikų dei
mantas. Greičiausia tai buvo kokia nors 
balta kalnų kristalo atmaina. Deimantas 
per kietas akmuo, kad ji būtų buvę gali
ma įveikti ano meto šlifavimo priemonė
mis. Taip pat ir čia minimas sefyras ne
buvo mūsų sefyras. Iš romėno Plinijaus 
Senojo paliktų brangiųjų akmenų aprašy
mo atrodo, kad dar mūsų eros pirmame 
šimtmetyje visi sefyrai buvo ne kas kitas, 
kaip mūsų dienų lapis lazulis.

Apie nuostabius karaliaus Saliamono, 
Kraso, Kleopatros, Herodo brangiųjų ak
menų lobius tetikusios tik legendos. Alek
sandras Makedonietis ir Cezaris buvo di
deli brangiųjų akmenų kolekcionieriai. Iš
to meto likę nemaža papuošalų, kurie ste- kulinysis; gaila, šv. Justinas tikslesnių ži
bina meistrų sugebėjimais. Brangiųjų į nių nepaliko. Bet jį prisiminė italas Ca- 
akmenų karoliai, apyrankės žinomi jau iš 

. pirmosios Egipto dinastijos laikų. Aukso 
ir vario žiedai su brangiaisiais akmenimis, 
o taip pat auskarai jau randami antrame 
tūkstantyje prieš Kr. Viduramžiais į už-

millus Leonardus 16 a. pradžioje savo 
knygose, kur jis vadinamas alektoriu. 
Pagal Camillus Leonardus šiam akmeniui 
beveik nieko nėra negalimo. Jis ne tik
gelbsti medžioklėse, kovose, meilės nuo- i metimais. Ką reiškė šiems > žmonėms žė-

sytojams atrodė labai sarkas
tiškas, nes mes visi žinome, 
kaip archidiocezija naikina

prileidžia šių žmonių. Jeigu 
ne Algio Regio vadovaujamas 
pasauliečių komitetas, niekas

sė, bet ir parapijose, kuy net 
ir pirmosios komunijos vai
kams lietuvių kalba yra už
drausta. Mūsų kapinių sklypų* 
savininkai net 3 savaites pike
tavo prie archidiocezijos, kol 
iškovojo šiek tiek teisių kapi
nėse, bet už tą mažą atsižvel
gimą uždėta 50% piniginė pa
bauda visiems tiems, kurie 
nori pagarbiai palaidoti savo 
artimuosius. Tokiose pamink
lo šventinimo apeigose turėjo 
dalyvauti gausi lietuviška vi
suomenė, bet jie nei kaip stei
gėjai, nei kaip aukotojai ne
buvo pagerbti. Dabar," kai at
sinaujinusi bažnyčia atsisuko 
veidu į žmones, Chicagos ar
chidiocezija ir kai kurie dva
siškiai nori likti nusisukę nuo 
žmonių ir sauvaliauti *mūsų ka 
puošė ir kitur...

— Senieji lietuviai ne tik au
kojosi, sukeldami milžiniškas 
sumas šioms institucijoms, bet 
į jas sudėjo visą savo gyveni
mo viltį ir džiaugsmą. Tiktai 
krikščioniškos sąžinės neturin
tieji žmonės nemato, kokias 
kančias jie dabar senatvėje iš
gyvena, kai nuo tikėjimo atša
lę klebonai ir archidiocezijos 
biznieriai dabar nei-iš tolo ne-

skausmus nebūtų atkreipęs jo
kio dėmesio. ' .

steigėjai Kapų Puošimo Dieną? 
— dar paklausėme.

— Kaip Regio vadovauja
mas pasauliečių komitetas, 
taip Sklypų Savininkų Drau
gija ir gausūs čikagiečiai susi
rinks senojoje kapinių dalyje,

pagerbs steigėjus, šiemet dvĮa-

prįe naujai pastatyto lietuviš
ko paminklo, ten bus padėtas 
vainikas visuomenės vardu, > o 
vėliau seks tradicinės dedika
cijos, pasauliečių žodis ir gies
mės. Labai svarbu, kad lietu
viai įvertintų mūšų pastangas 
grąžinti garbę Dievui ir pagar
bą žmonėms mūsų kapinėse ir 
susitelktų prie naujo pamink
lo iškilmių metu, — baigė pa-. 
reiškimą sklypų savininkų 
pirmininkė Lottie Giedraitie
nė. ' Reporteris ' .

SKAITYK "NAUJIENAS“ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

rutis ir obsidianas, nesunku suprasti, pa-i toje yra dvi pagrindinės savybės, be kurių 
, tyrus, kad artimiausi žėručio depositai •; nebūtų brangiųjų akmenų. Akmens kie- 
: yra už 200 mylių, o obsidiano (vulkaninio ■ tumas labai svarbu, bet ne būtina sąlyga.

Yellowstone Į Tarp antraeilių savybių, brangiuosius ak
menis darančių dar brangesniais, ne pas
kutinėje vietoje yra jų smulkumas, dėl ko 
juos lengva paslėpti, kiloti iš vietos į vie
tą, pasiimti su savimi ir nesunku paversti 
į pinigus. Istorija turtinga infliacijomis, 
suirutėmis, revoliucijomis ir kitokiais su
krėtimais, kada daug kam paaiškėjo, kad 
gera sauja brangiųjų akmenų kur kas ge
riau,’ negu pilys, dvarai, didžiuliai žemių 
plotai ir bankuose sąskaitos.

Brangiųjų akmenų šeima gausi ir įvai
ri, ir ją klasifikuoti stambesnėmis grupė
mis nėra lengva. Tiksliau tokia klasifika
cija, be abejo, pagal jų chemines savybes, 
bet paprasčiausia pagai jų išvaizdą.

Skirstydami brangiuosius akmenis pa
gal jų išvaizdą, visus juos rasime trijose 
pagrindinėse grupėse: skaidriųjų, pusiau 
skaidriųjų ir neskaidriųjų^ 

, (Bus daugiau)

magiškumu 
tik atsiiiku- 
bet ir tarp 

Pavyz-

stiklo) — už 1500 mylių 
upėje.
Tikėjimai brangiųjų akmenų 
neišnykę ir dabar, ir tai ne 
siuose puslaukinėse tautose,
aukštos kultūros kraštų žmonių, 
džiui, ir dabar daugelis moterų bijo opa
lų, kaip tariamai nelaimę nešančio ak
mens, o į perlus žiūri su baime, kaip į bū
simas ašaras. Taip pat dar labai gyvas 
paprotys įsigyti savo gimtojo mėnesio ak
menį: sausiui — granatą, vasariui — ame
tistą, kovini — akvamariną, balandžiui — 
deimantą, gegužiui — emeraldą, birželiui 
— aleksandritą ar perlą, liepos — rubiną, 
rugpjūčiui — perioditą, rugsėjui — sefyrą, 
spaliui — opalą, lapkričiui —> topazą ir 
gruodžiui — mėlynąjį zirkoną, turkyzą ar 
lapis lazulį. šis paprotys atsirado 18 a. 
Lenkijoje, bet nėra abejonių, kad jo šak
nys siekia senųjų amžių tikėjimus. Kaip 
lengvai prietaringi žmonės pasiduoda gun
dymams, galima suprasti iš pavyzdžio kad 
tik prieš pirmąjį pasaulinį karą vienam 
Dancigo žydeliui pasipainiojo geniali min
tis pagyvinti biznį, surandant mėnesį ir 
gintarui, ir jau keliasdešimt metų ginta
ras neša laimę visiems, gimusieins lapkri-

Skaitykite ir platinkite
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SPALVA IR GROŽIS
Akmens spalvos grožis ir retumas gam-

Jos visad rašo



DR. ANNA BALIONAS
AKiy. AUSŲ, aOSlfci 
IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tetefu PRospect 8-3229
Rezid. telef.; WAibrook 5-5676

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 
ouo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta 
Ligonius ppriima tik susitarus.

KONST. JASIUKATHS

(Atsiminima:

Rez. tei. 2394683

DL K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei, neatsiliepia, skambinti 3744012

(Tęsinys)
Požėlos ir Vasiliaudco kame

rų langai buvo, nuo aikštės pu
sės. Balsus iš aikštės juodu ga
lėjo gerai girdėti.

Šviesdami sviedinį ir bėgioda
mi lyg taip sau šūkavom visa 
gerkle. Iš tikrųjų šaukėm, kad 
su Požėla taip ir taip, o su Vasi
liausku vėl taip. Pavardžių jų

DR. S. BIEŽIS
r«ief.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietą 1-3; vak. 7-8 
liktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

dinome.

Ankstybas rytas. Mokiniai te
bemiegojo. Mudu su Vytautu 
Didžiuliu gulėjome trečiajame 
kambary.

DR. PETER BRAZIS S
PHYSICIAN AND SURGEON Ą

2434 WEST 71sf STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

pirmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—8, 
antracL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

ORTHOPEDAS-PROTEZtSTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11

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

Telef-- PRospect 6-5084

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA 
27U9 W. 5lst STREET 

Tel.: GR 6-2400
vaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - E1SINAS 
akušerija ir moterų Ligos 

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

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

Apdraustas perk raustytas 
iš įvairią atstumą.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tol.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERČNAS 
2047 W. 67fh PI. WAIbrbok 5-8063

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO .VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7178 

- ----- - —
TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
f Priima tik susitarus.

■ . _ • <. **

Vandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
aiitrad. 2 "4. •

AM-FM RADIJŲ j
KAINOS PRASIDEDA NUO

$1500
2512 W; 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Įsiveržė žandarų krūva ir pa
klausė, kur Kapsukas. Kapsukas 
buvo kažin kur išvažiavęs, žan
darai iškrėtė ketvirtą ir trečią 
kambarį ir, nieko neradę išsi
kraustė.

Tai buvo mana antra pažintis 
su žandarais.

Į Mintaujos kalėjimą atkėlė 
daktarą Vaineikį. Per vieną ka
lėjimo sargą lietuvį su daktaru 
buvo užmegsti geri ryšiai. Paš
tas į kalėjimą taip gerai funk
cionavo, kad daktarui būdavo 
pranešamos visos naujienos iš 
laisvės, būdavo siunčiami lietu
viški laikraščiai ir literatūra. Sy
kį buvo net nusiųstas į kalėjimą 
mano storokas rankraštis — 
dviejų aktų komedija. D-ras 
Vaineikis, grąžindamas komedi
ją, atsiuntė ir komedijos kriti-

žin kokie pikti Žmonės, apsikabi
nėję kardais ir revolveriais, ir 
išsivežė mūsų mokytoją.

Inspektorius Tom: lovas į vėlė 
man 2 ir pasakė, kad tas darbas 
man atsirūgsiąs.

GEEININ
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antk* 

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N., Lincoln Avenue
Chicaso, »i- 605:8 TeL 525-0952

Ofiso tel.: 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 penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
> OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso teiefu 776-2880
Naujės rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St.
’ Tel. 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel-: WA 54099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antrad, trečiad.. 
it penkt. 24 ir 64 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

, pagal susitarimą. .

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■ ■I;,.’'*'’ ■ '.J...: "to - ; , ■ >

Visos programos iš WOPA, 
1490 kit A. M.

Lietuvi y 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.

Tek: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

Ryšys su daktaru Vaineikių 
buvo palaikomas visą laiką, kol 
jis sėdėjo Mintaujos kalėjime. 
Mintaujoj man teko susipažinti 
ir su Povilu Višinskiu. Jis norė
jo gauti Mintaujoj akcizos tar
nybą, bet, kaip lietuvis katali
kas, nebuvo priimtas.

Višinskis gyveno Pavirčiūnės 
dvare, Pašvitinio valse., Šiaulių 
apskr., pas dvarininkus Jalovec- 
kius, kurių vaikus rengė į gim- 
nariją. Vyresnysis Jaloveckių 
sūnus, Vladas, įstojo į gimna
ziją ir gyveno pas Didžiulienę^,

Višinskis dažnai atvažiuoda
vo arkliais į Mintaują ir atvež
davo vežimus lietuvių literatū
ros. Mes tą literatūrą transpor
tuodavome į Rygą ir kitur. Ir 
man-pačiam du sykiu teko į Ry
gą nugabenti nemaža literatu-; 
ros.

Sykį per užgavėnes pas Di
džiulienę buvo surengtas spek
taklis* — pastatytas žemaitės 
monologas “Caro tarnas” ir ma
no komedija. Sceną padarėme iš 
drobulių. Svečių atvažiavo ir iš 
Lietuvos — Jaloveckiai, Višins
kis, Siabas ir, rodos, dar kai kas. 
Į spektaklį atsilankė ir keletas 
latvių. Spektaklis praėjo laimin-

aMVMMMMVeŠMUMM

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel 238-9787-8

Dažnai mes, lietuviai gimna
zistai; nusisamdydavome laive
lius, pavažiuodavome kiek to
liau nuo miesto ir garsiai už
traukdavome lietuviškas dainas.

Mes buvome taip Įsidrąsinę, 
jog per drąsumą ir vaikiškai iš
sišokdavome.

Sykį rusų kalba buvo duotas 
rašto darbas — tema “Mano kū
dikystė”. Aš ėmiau ir parašiau: 
— Kai buvau mažas, 'mums viso 
sodžiaus vaikams, buvo pasam
dytas mokytojas, kuris mus mo
kė lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Labiausiai mes savo mokytoją 
mylėjome už tai, kad jis mums 
skaitydavo gražias lietuviškas 
knygeles. Bet sykį atvažiavo ka-

RINKIMAI DETROITE
(Atkelta iš 3-čio psl.) « -*

tu. Bet kadangi paštu balsavi
mo lapelį reikia išsiųsti nevė-

fitter^

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso telef.: HEmfock 4-2123
Relief. telef- Gibson 8-6195

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

Litter doesn't throw 
itself away; litter 
doesn’t just happen. 
People cause ii^-bnd 
only people can prevent 
it “People" means you. 
Keep America Beautiful

tų čia nebekartosiu. Tik dėl vis
ko, štai rinkiminės komisijos se
kretoriaus adresas : Rinkimų Ko
misija % Pranas Zaranka, 1510 
Hubbard Avė., Detroit, Mich. 
48209.

čia sekretorius dar prašė pri
minti, jog kuo didesnis balsuo
tojų skaičius rinkimuose daly
vaus, tuo didesnį tarybos narių 
skaičių iš savo apygardos galė
sime rinkti sekantį kartą į 8-ją 
LB tarybą.

Nepaisant visų kontroversijų, 
nepaisant, kaip ir kokios-srovės 
šiuos rinkimus kitur bando pa
lenkti, Detroito apygardoje, kaip 
parodžiau, kandidatai yra viso
kio plauko ir, reikia manyti, visi 
pilni gerų norų Lietuvių Ben
druomenės ateitai. Rinkiminę, 
gi- komisiją sudaro įvairių pa- 
saulėžiūru, daugumoje neparti
niai žmonės, kuriais pilnai gali
ma pasitikėti.

Alfonsas Nakas

Mintaujos gimn. lietuviai, lat
viai ir žydai buvo labiau susipra
tę^ apsišviet;, lenkai, rusai ir vo
kiečiai težinojo tik iškalti pamo
kas ir paflirtuoti su gimnazistė
mis.

Pažymėtina, kad visoj gimna
zijoj nebuvo pataikūnų mokyto
jams. Jei kas ir mėgindavo pri
simeilinti mokytojams, praneš
damas kas darosi mokinių tarpe, 
tai tokiam mokiniui nepaduoda
vo rankos, vadindavo podliza, 
dažnai ir apipešdavo. Pataikūnai 
ilgai neištūrėdavo, mesdavo savo 
amatą.

Gimnazijoj ir už gimnazijos 
sienų mokiniai buvo neperdaug 
varžomi. Gimnazijoj dažnai lie
tuviai kalbėdavo lietuviškai, lat
viai — latviškai, vokiečiai — vo
kiškai. Į mokinių butus moky
tojai retai atsilankydavo — du, 
tris kartus per metus.

Tik paskutiniais dvejais me
tais man esant gimnazijoj, kai 
buvo atkeltas direktorius Petnic- 
kis, prasidėjo mokinių varžy
mas. Klasių duryse išpjaustė 

■langelius, kad iš koridoriaus bū
tų matyti kas darosi klasės per 
pamokas. Pradėjo aštriau dabo
ti mokinių butus, buvo nustaty
tas laikas, iki kurio mokiniai va
karais gali vaikščioti. Iš nema
žos ir neblogos gimnazijos bib
liotekos išėmė Pisarevą, šelguno- 
vą ir kitus liberališkesnius ra
šytojus.

Mokytojų-sąstatas buvo ne per 
geriausias. Gal 3-4 mokytojai 
labai gerai mokėjo savo dėsto
mąjį dalyką, suprantamai aiš
kino, į visus mokinius žiūrėda
vo vienodai, sąžiningai. Labai 
gerai dėstė rusų kalbą direkto
rius Tichomirovas, matematikas 
Bliumbergas, bet šis skirstė mo- 

. kinius į dvi rūši — gerus ir blo
gus. ' Tuos, kurie silpniau mo
kėjo dalyką, sodindavo atskirai 
— į vadinamąją sąšlavų duobę. 
Iš tos duobės jis aštriai pasityčio 
davo. Ir man pačiam tekdavo at
sisėsti į tą duobę ir vėl išlįsti. 

■
Antrojoje klasėje teko būti 

prie Jono Jablonskio. Jis dėstė 
lotynų kalbą. Daug reikalavo, 
bet per egzaminus leisdavo leng
vai. Buvo žmogus ūmaus ūpo. 
Kartais dėl kokio menkniekio 
taip trenkdavo Į stalą kumščiu, 
kad visa klasė sudrebėdavo. Ki
tas lotynų ir graikų kalbos mo
kytojas — aukštas sausas vo
kietis Veimekas, labai sąžinin
gas žmogus, labai gerai mokė
jo savo dalykus, tik perdaug sau
sai dėstė pamokas. Buvo moky
tojų, kurie turėjo numylėtus mo
kinius, nors tie mokiniai visai 
nė Besimeilindavo jiems — prie
šingai,, kartais šposus jiems iš- 
kirsdavo ir nebūdavo baudžiami. 
Tokiems mokiniams žymėdavo 
geresnius pažymius, mažiau iš jų 
reikalaudavo. Toks elgesys tu
rėdavo blogos Įtakos kitiems mo
kiniams. Man pačiam teko būti 
matematiko Jleenikovskio ir ru
sų kalbos mokytojo Okovo nu
mylėtiniu. Mokytojas Vasilko
vas dažnai i klasę ateidavo gir
tas ir pamokos vietoj mokiniams 
imdavo pasakoti apie pašalinius 
dalykus.

Buvo mokytojų, kurie silpnai 
mokėjo savo dalyką. Tokiems 
mokiniai į akis išdrįsdavo pasa
kyti:

— Tamsta nieko nemoki.
Mes, lietuviai gimnazistai, su 

kitų Mintaujos mokyklų moki
niais lietuviais ryšių neturėjome. 
Realinėj mokykloj mokėsi Ernes
tas Galvanau-kas, Juozas Če
pinskis ir dar. rodos, keli. Bu
vo keletas lietuvių ir miesto ke
turklasėje mokykloje. Moterų 
gimnaziją, be i Jidžiulyčių, lankė 
keletas lietu va žiu. .

Kitose mokyklose lietuvių kuo
pelių nebuvo.

1900 m. aš .ersiskyriau su 
Mintaujk

Indijoje vis daugiau paplinta iš Tibe
to kilę šunys, vadinami apso. Nors jie 
labai ramūs ir draugiški, jų savinin
kai mėgsta girtis apso budrumu ir iš
tikimybe. Paveiksle jaunuolis laiko 
savo šunį ant kelty pirmoje Indijos 

apso šuny parodoje.

MIRĖ TEIS. ALGIRDAS 
JAKŠEVIČIUS

1970 m. gegužio 25 dieną ne
tikėtai mirė teisininkas Algir
das Jakševičius.

Velionis buvo gimęs 1912 m. 
sausio 2 d. Šiauliuose. 1930 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją ir po 
to du metus studijavo medici
ną. Atliko dviejų metų karinę 
prievolę ir perėjo studijuoti 
teisę, kurią baigė 1940 m. Tuo 
pat laiku dirbo teisme. Atlikęs 
atitinkamą teismo kandidato 
stažą buvo paskirtas Šiaulių 
Apylinkės Tardytoju, kuriuo 
išbuvo iki 1944 m. liepos mėn. j j 
Tuo metu teko pasitraukti į 
Vokietiją nuo gresiančio nau-Į. 
jo okupantų - bolševikų ant-Į Į 
plūdžio. Pasitraukęs Į Vokie
tiją, apie metus laiko gyveno 
Silezijoje, Breslaw mieste, bu- , 
vo mobilizuotas apkasų kasi-, 
mui, kur teko labai sunkiai 
dirbti. Artėjant sovietinei ar
mijai, velionis su šeima pasi
traukė į vakarus, kur sulaukė 
amerikiečių armijos. Apsigy
veno Kempteho lietuvių sto
vykloje, kur išbuvo su šeima 
5 metus. 1950 m. su šeima emi
gravo į Indiją — Pakistaną. 
Ten žmona Dr. Janina dirbo 
savo profesijos gydytojos dar
bą, gi velionis dirbo ekonomi
nėse Įstaigose.

Išgyvenę 5 metus Pakista
ne. velionis su žmona Dr. Ja
nina emigravo į JAV ir apsi
gyveno Chicagoje. žmona, dak 
tarė, žinoma vaikų, ligų gydy
toja praktikuoja privačiai ir) 
turi savo kabinetų, gi velionis f 
dirbo Harris Trust Co. kasi
ninku. Besirengiant eiti į Ali
ce Stephens pagerbimo vaka
rienę, jis pasijuto blogai, bu
vo nuvežtas Į ligoninę ir 1970 
m. gegužio 25 d. mirė. Nesis
kundė niekad širdies liga.

Priklausė “Romuvos” kor
poracijai, mėgo muziką, buvo 
jautraus ir švelnaus būdo. Pa
liko žmona Dr. Janina ir duk
ros Dalia, Ramutė ir Jūratė. 
Ankstyvos mirties pakirstas 
teilsisi kolega Algirdas Ameri
kos žemėje. J. Tatalas

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— šakiu Apskr. klubo narių susi
rinkimas Įvyksta gegužės 31 d. (sek
madieni) 1 vai. p. p. Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St., Chicagoje. Prašo
me visus narius ir norinčius jstoti Į 
narius gausiai dalyvauti Bus svarsto
ma. įstatu pakeitimas ir kiti , svarbūs 
klubo reikalai. Po susirinkimo — ka
vutė. Klubo Valdyba

Iš “Gubos”

(Pabaiga)

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GČLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
L

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
U/ 2533 W. 71st Street
K <4 Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-COKIMTIONED KOPLYČIOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽLA.USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

aidotuviu direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS ,
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
L U II M I JIUI.... — O -W.I <■■■ MM .......... ...

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

GEORGE F. RUD.MINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

— Johilkiečiy Labdarybės ir Kul
tūros klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradienj, birželio 2 d. 8 vai. vak. 
Vcngeliauskienės salėje, 4500 So. 
Talma n Ave. Nariai prašomi daly
vauti šiame susirinkime, nes bus ap
tarta piknikai ir kiti reikalai. Po su
sirinkimo vaišės.

Antoinette Kalys, rašt.
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for appointment UN 7-8400

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI

RA 6-5751

Aito

tiesiai i Tautines

išvažiuos lygiai

$5,000 minimum
2 year certificate

Frank Zapolis 
<2 W. 95th St. 
>A 4-8654

PERSONAL 
Asmeny Ieško

)idžiai Gerbiamas
Prezidente Nixon

Passbook Savings 
Ali accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

P. NEDZINSKAS/ 4065 Acher, 

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

KURAIČIAI ŠVENČIA
AUKSINES VESTUVES

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

NORVILĄ
REAL ESTATE AND KUILĮ 

2658 WEST 59th STREE
PRospect 8-5454

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

Passbooks 

5’4% 
Investment 
bonus plan , 

>1/000 minimum

)ZAS (JOE) JURAITIS
giai ir greitai taiso Volkswage- 
rolvus, Mercedes, Porschus ir 
ižs. ir vietinės gamybos maši- 
Slektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
[MOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.
R 6-3134 arba GR 6-3353

IŠNUOMOJAMAS Cicero lietuvių apy
linkės centre, nuo liepos mėnesio 

užeiga.
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For Loop office of Certified 
Public Accountants.

Fringe benefits and bonus.

Good salary & excel. Ups. * 
5 Day week. — Good co-workers

WANTED TO RENT
Ieško buty

REIKTA PARDUOTI 6645 So. 1 
Ave. 2-jų butu po 6 kamb. mu: 
šildoma. Maža* imokėjimas.

tis tel. 423-1725 arba GA 2

Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus Jir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarvietę, kuri yra ant pat Atlan
to vandenyno ir turi visas sąly
gas, apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus metus 
svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V* Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305-844-3388. Kelias A1A (Pr)

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

Su pagarba, 
Casimir G, Oksas

gūsiam asmeniui be baldų. 
Siūlvti telefonu 

RE 7-2188

SAVININKAS PARDUODA 
160 akru pieno ar galvijų produkci
jos farmą su kilnojama nuosavybe ar 
be jos. Geri trobesiai, 4 mylios į 

šiaurės vakarus nuo Stratford.
BERNARD BOLAND, 

STRATFORD, WIS. 54484 
Tel. 715 — 687-5936

: E R I N G I S 
IFORN1A SUPER SERVICE 
omi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
14 So. CALIFORNIA AVE.
GO, ILL. TEL. VI 7-9327

MARQUETTE PARKE IŠNUOMOJA
MAS 5 kambarių apšildomas butas. 

"Nuoma $130.
Skambinti tel. RE 7-0012.

DOWNERS GROVE N. W.
Older 2 story aluminum sided home. 
3 bedrooms and bath on fully carpe
ted upper floor. - Carpeted stairway, 
entrance hall and living room. Pa
neled den for 4-th bedroom, kitchen, 
bath, dining room and enclosed sun
room. Easy walk to all schools, 
churches. Shoping and C. B. Q. Many 

build-ins. By owner $29,500.
968-5440

MARQUETTE PARKE pardu 
bizniavas namas su butai. b 

■ real estate asmtn. Telefo 
925-7613.

iAžAU NAMUS
VIDAUS IR LAUKO 

įlau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

DIS Tel. CL 4-1050

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 -Turns naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

♦ Kviečiame Į talką! Lietuviu 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa- 
kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma-

— Alvudo Vaikų Teatro (dir. 
akt Alfas Brinką, pad. Aldona 
Sobieskienė) 92 mėnesinė ra
dijo valandėlė šį pirmadienį, 
birželio 1 d. 10 vai. r. Sophie 
Barčus'Radijo šeimos valan
doj Birželines lietuvių kan
čias perduoda trys sesutės Mi- 
niofaitės, keturios sesutės Bi
ll ta vičiūtės, Stravinskaitė ir 
žeimytė. Joms talkina Anelė 
Kirvaity tė, akt. A. Brinkai 
muz. Balys Pakštas, Jonė Bru
žienė ir Mr. Loui Roeder.

BUILDERS AND CONTRAC
Namu Statyba Ir Remoni

NUVEŠ Į KAPŲ PUOŠIMO 
IŠKILMES

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LEMONTE. 5 kamb. readencij: 
Šilima; parašas. Sodas ir gers 
Tik $18,500. SkamWnti PR 

arba rez. 257-5542.

Nors sunkiai teko dirbti, bet 
sėkmės džiaugsmas nugalėjo 
visus vargus. Kaip jiems buvo 
skaudu visą tai palikti, kuo
met bolševikai užėmė Lietuvą! 
Bet palaimintas moterystės ry
šys padėjo jiems visus sunku
mus nugalėti.

Atvykus jiems 1952 metais į 
.Ameriką, čia iš naujo sunkiu 
bei patvariu darbu pasistatė 
vėl naujus namus, kuriuose ir 
šiandien gyvena. Sūnus vedė

L. INSURANCE & REALTY 
.. LAURAITIS 

INCOME TAX 
645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
urrency Exchange Įstaigoj) 
[ūs automobiliu draudimai.

PALOS PARK — ORLAND PARK 
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Ka 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai;

VILLA-WEST, 
135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savinink

TELEF. 349-0600

Didžiojo šaulių 
kuopos vėliava su šaulių paly
da dalyvaus Kapų Puošimo 
Dieną Lietuvių Tautinių Kapi
nių iškilmių eisenoje.

Didelis pesirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Kasparas ir Olga Kuraičiai^ 
kilę Vadžgiriu kaimo, Rasei 
nių apskr., buvo sutuokti prieš 
50 mėtų, 1920 metais gegužio 
17 d. kun. Dovydo Jurkaičio 
Žvyruose. Abu sėkmingai ūki- 
ninkąvo: pastatė naujus tro
besius, gerai išdirbo žemę 
(22 ha.) susilaukė sūnaus Emi-

n. birželio 
sekmadienį 
prie 67-tos 

gatvių kampo 
atliks dalį programos lietuvių 
apsigyvenimo Čikagoje šimt
mečio (1870) minėjime (Pr.)

— -Lietuvių Fondo Tarybos 
posėdis šaukiamas birželio 3 
dieną, trečiadienį, 7 v. 30 min. 
v., Jaunimo Centre, Chicžgoje. 
Visi tarybos nariai kviečiami 
posėdyje dalyvauti.

♦ Joniškiečiai! Būdami Čika
goje savo suvažiavimo proga, 
atsilankykite Į jauno joniškie
čio Pianisto Mindaugo Mačiulio 
piano rečitali gegužės 31 d. 4:00 
vai. p. p. Jaunimo Centre. Bi
lietus bus galima įsigyti prie 
įėjimo— suaugusiems $3:00> 
jaunimui—$1.50. (Pr).

nuo
1 dienos, veikiantis biznis — 

1409 So. 49th AVĖ.
Tgž. 652-5121, 656-6388.

PARDUODAMI
MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
iki 50% nuolaida. Galima pirkti 

ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
lietuviai.

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
TEL. GR &4421 

6200 So. WESTERN AVE.

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

XPr.)

šeštadieni, Kapų Puošimo Die
ną, gegužio 30 d., iš Chicagos 
busas nuveš žmones i Lietuvių 
Tautines Kapines- ir parveš juos 
atgal. Kelionė Į kapines ir atgąl 
kainuos $2.00. -Nuo Naujienų 
busas išvažiuos lygiai 9:00 vai. 
ryto. Jis sustos; ties Lietuvių 
Auditorija, ties 35-ta ir Halsted, 
35-ta ir Archer, Archer ir Cali
fornia, Archer ir Kedzie, Kedzie 
ir 42. Kedzie ir 55, Kedzie ir 
63, Kedzie 67, Kedzie 71, o vė
liau .važiuos 
Kapines.

Iš Kapinių
4:00 vai. popiet. Grįš tuo pačiu 
keliu. (Pr).

Lietuviu Tautos Genocido 
Paroda atidaroma birželio 13 d. 
Chicagoje Sheraton viešbutyje, 
505 N. Michigan Avė. Atidary
mas įvyks 5:30 vai. Ten pat 
6:30 vai. Į\yks vakarienė ir tra
giškųjų birželio įvykių minėji
mas su rimta akademine pro
grama. Vakarienę organizuoja 
komisija susidedanti iš: F. Mac
kevičienės, A. Rūgytės, M. 
Kriaučiūnienės ir N. Vengrie
nės. Bilietus į vakarienę — 
akademiją prašome užsisakyti 
iš anksto Marginiuose, 2511 W. 
69 St. arba pas Aliciją Rūgytę, 
6547 So'. Washtenaw Ave., telef. 
PR 6-3209. Bilietų kaina $12.50.

1I0VING — Apdraustas perkraustymas 
gus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgų metų patyrimas.

prenumeruojant.
Čikagoje prenumeratas pri

ima: Naujienų, Draugo, Bar- 
caus, Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

& working cond. 
Call for appointment 

966-1130

— Jaunimo Centro Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. 
L. Brazdienės, š 
men. 7 d. 1 vai. 
Lithuanian Plaza 
ir California

Nauji Liepos daržo savinin
kai Kapų Puošimo Dieną rengia 
pikniką ir kviečia visus atsilan
kyti. Gros Jurgio Joniko or
kestras. Liepos ‘daržas yra 
prieš pat Lietuvių Tautines ka
pines. (Pr). • <■ 'yN

HEATING CONTRAC 
’rengiu naujus ir perstatau » 
su rūšhi namo apšildymo p< 
air-conditionlng i naujus ir st 
mus. Įrengiu vandens boil< 
stogu tinas (gutters). Darbt 
karnas greit sąžiningai ir gare 

Apskaičiavimai nemokau 
Turiu leidimus dirbti mies 

užmiesčiuose.

Domas Žukausi
HEATING & SHEET MEI 

4444 So. Western Ave. 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

cagos skyriaus 
m. gegužės me i 
mirusių ramov 
tuvių šv. Kaži i 
viu Tautinėse ! 
rinkimo punk t; 
die j i Lietuvių 
kapinių vartai 
30 d. 9:30 vai 
Vadovas kol.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymu 

WIST STREST 
Teū RBpuMte 7-1941

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai.

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos, dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

5 KAMB. MŪRINIS 
pajamų bungalow su atskiru kamba- 
riu ir priedais beismonte Izoliuotas 

IEŠKAU MAŽO BUTO vienam susu- purčius, platus sklypas, garažas, prie 
65-tos ir Kedzie, Galima perimti pas
kolą mažais nuošimčiais. Skambinti 

savininkui, telefon. 
737-9248 arba 247-1411.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M0 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, HUN01S 50(32 

PHONE: 254-4475

BRIGHTON PARKE 
savininkas parduoda mūrinį namą. 4 
butai ir gerai einantis biznis — taver
na. Pardavimo priežastis — mirtis 

šeimoje. Kreiptis 
3000 W. 47th STREET 

(prie Sacramento).

kamb., 10 metai, ant 50 pėdų sklypo i. 
vakarus nuo Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su įrengtu skiepu, 
centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder
nus ir švarus, Brighton Parke.

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. . ■

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Adresas: Juozas Kapočius,
361 W. Broadway, P- O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730, 

Namų (617) 282-2759.

— Šeštadienį, gegužės 30 d„ 
2 vai. po pietų George Joniko 
orkestras gros buvusiame Lie
pos darže. Visi kviečiami pasi
klausyti jo orkestro melodijų ir 
pasidžiaugti atgyjančiu pava
sariu.* (Pr).

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIŲ
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIA

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX . - .

IŠNUOMOJAMA 
LIETUVIŠKA GAZOLINO 

STOTIS 
•58-ta ir S. Western Avenue. 

Išdirbtas, gerai einantis biznis.
1 Tel. 778-3959

Kristiną Keršytę, kilusią iš 
Melnragės, Klaipėdos kramto. 
Penktomis anūkėmis džiaugia
si šie seneliai. Įdomu pažymė
ti, kad 3 pamergės: Berta 
Kortienė, Ema Ziniermanienė 
ir Jenė Gudaitienė gyvena 
taip pat Amerikoje. Ateinantį 
sekmadienį Tėviški bažny
čioje, pamaldų metu atnaujins 
šioji pora vedybinius įžadus ir 
3 vai. ruošia jų vaikai jiems 
dėkingumo puotą. Kor.

BUTŲ NUOMAVIMUI------ NOTAR1ATAS — VERTIMAI
DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REI

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) ’
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69H> St., Chicago, IH. 60629. _ Tel. WA 5-2737 '
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

mūsų tautos ir 
viso pasaulio gerovę.

Pripažįstame, kad agreso
riaus saugi buveinė Karnbodi- 
joje, iš kur jis galėdavo pakil
ti kautynėm kiekvienu mo
mentu, turi būti sunaikinta.

Mes tikim, kad Prezidentas 
turi tinkamą ir greitą taktiką 
U. S. armijos iš Piety Vietna
mo atšaukimą, kad duoti tam 

leisti sa- 
jų poli-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

NAUJA VIETA
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Mi 

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas ra 

ras. Platus sklypas, garažas.
TVARKINGAS APARTMT 

mūras, arti Jaunimo Cent 
$11,000 pajamų. Savininkas 
suos įmokėjusiam $15,000. 
$45,000.

2 BUTU tvirtas mūras M: 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 i 
ražas
. APIE 8,(W DOL. PAJAMŲ. 
3 mt. mūras, Marquette Park< 
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu, 
bas garažas, nauja gazo šilimi 
ųuette Parke. $43.300.

PELNINGAS MŪRO NAMAI 
; rūs 6-^-3 ir 2 kambariai. 2% 
Naujas šildymas gazu, garažas 
visko, Marquette Parke. $21,E

Valdis Real Esti 
7051 S.^Washtenaw Avė. RE

REAL ESTATE FOR W 
Namai, Žemė — P*rd«v‘

namą. Lengvas virimas. 30 dol. sa-j -
vaitei ir kambarys su pilnu išlaikymu. I 4 BUTŲ MŪRAS: 3 po 4 ir .1—7 

Susikalbėti angliškai. ■ —

\ ' 248-5503

NOTARY. INCOME; TAX SEI 
425^ 50. MAPLEWOOD AVI 

Tel. GL 4-7450 
Greitas if tvarkingas visokiam 
•tavybiu pirkimas - pardavimas, 
šioje kontoroje daromi ir Ii 
vertimai, užpildomi pilietybės 
mai, income tax ir įvairūs kito 
kai. Darbo vai.: Kasdier. 9—3

• . LIETUVĖ MOTERIS'
50 mėtų amžiaus, gyvenanti Kanado
je, nori susipažinti draugystės tikslu 
su ponu, gyvenančiu. Kalifornijoje 

arba Floridoje. ' ■ ’
Rašyti: .:

NAUJIENAS. Box Nr. 164,
1739 So. HALSTED ST., 

CHICAGO, ILL. 60608

lietuvių 
liūdesiu ir kar

tėliu prisimenam komunistinės 
okupacijos rezultatus bet ko
kios tautos. Pakeitimas Viet
namo gynybos programos šiuo 
momentu, kad įtikti mažai 
nors garsiai saujelei, duotų la
bai silpnus rezultatus, o lais
vajam pasauliui nuostoliai bū
tų neišmatuojami.

Taigi, p. Prezidente, siun
čiam Jums savo linkėjimus- ir 
pilną pritarimą Jūsų-"veiks
niams šioje sunkioje situacijo-

NEED SOME ONE WHO
IS GOOD AT FIGURES

to keep inventory records. Typing 
necessary. Good pay. Full time.

5 day week.
Fine benefits. 

Melrose. Park location.
Ask for BOB MU 14440.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE ,

EXPERIENCED FOOD &

• Serving Upper Clientele
• Top Wages
• Meals & Uniforms Furnished

Can M. PIERCALL

L. V. S. ■ Roniovė", Chi- 
ramovėnai š. 

\) d. atlankys 
:ių kapus Lie- 
iero ir Lietu- 
apinėse. Susi- 

111 SU di- 
Šv. Kazimiero 
gegužės mėn. 

i v to.
Juozas Bagdžius

(Pr.)

tinę ateitį.
Ypatingai būnant 

kilmės, mes su

ŲBJ III v į! I u . J J t .1

„ .. A . • ... ------ -  — '

KAMINUS IŠVALOME Ir 
me. Nudažome namus ii tarai 
liekame “tnckpointing” darbut 
apdrauatt, vfew darbas garant

Skambinkit

— Konfirmacija ievisK« Baž
nyčioje įvyi' ateinantį sek-j 
madienį, gegužės 31 d. 10 vai. 
Bus, vėl lietuviškas vaikų įžeg
nojimas. , Tai pastebėjo para
pijiečiai praeitą sekmadienį, 
kuomet konli; inantai gražia 
tėvų kalba atsakė žinių patik
inimo klausi;: s. Bus .konfir

muojami šie du metus paruoš- 
ti korifirmantai: Viktoras Ba- 
barskis, ^ik toras Kleinaitis, 

. Reino!das št deris, Milytė
Prėikšaitytė, Silvija Upniekai- 
tė ir Kornelija \ encelytė. Gie
dos Sekmedit-ninės Mokyklos 
ir Parapijos chorai. Konfir- 
mantus įves Tarvbos pirminin
kas Dr. Algimantas Kelertas ir 
vicepirmininkas Dr. Emilis 
Stanaitis. Konfirmuos ir pa 
maldas laikys klebonas kun. A. 
Trakis,

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobb

< OWs, svei-
| katos ir biznio, i

Patogios
. iim® sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kodrie Ave. PR B2233 B .......... ,

i (kainavimaa wttuL kreitMtos 1

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITŽS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
* PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

Chicago, BL Virginia

CLERK - TYPIST
Exp. young woman to work in credit 

dept. Varied duties. Hours 8—4.
JOHN SEXTON & CO.

4501 W; 47 th ST.
VI 7-5600

. An Equal Opportunity Employer

darbas. Ge-
- ■iwgstjggBBgggrjgaBa.’ga

>kai. REAL ESTATE FOR SALE
Nai. ai. Žemė — Pardavimui

kraštui savivaldą ir 
varankiškai apspręsti

»ų visuotinio ’ narių susi
no metu, gegužės 22 d. 
metais, buvo nutarta pa
mušų Prezidento pastan 

užbaigti karą .Vietname,

WME1NSURANCE

Farm: Fjre;and Casualty Cotnpacy

NSURED

LAIŠKAS JAV
PREZIDENTUI

4^ J
- X- --Įa.-.gį .

-■-..V/-" X- v

nerican Lithuanian
;an League of Illinoi
• prezidentui Nixont
irinio laišką:
’resident
Vhite House 
lington, D. C.

T
’" 
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