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MOKSLININKAI SMERKIA SOVIETU ]
LONDONAS. — Pasaulio mokslininkai susidomėję ir susi

einą seka Sovietų Sąjungos planus pakeisti trijų didelių Sibiro 
ių kryptį. Jau 20 metų sovietų hidrologai studijuoja projektą, 
riam pritaria sovietų valdžia ir komunistų partija. Tai pro- 
las pasukti Pečioros, Obos ir Jenisėjaus upių vandenis, kad 
is specialiais kanalais, kurie jau pradėti kasti, tekėtų Į sausas 
nederlingas vakarinės Azijos stepes, Kaspijos jūros link. Čia. 
i 85 milijonai akrų išdžiūvusios žemės, kurią,pradėjus drėkinti 
iro upių vandeniu, atsivertų dideli galimumai žemės ūkiui.

ritanijos metereologijos mok- 
linkas Hubert Lamb ir Ame- 
as hidrologas dr. Raymond 
:e šį sovietų projektą pa- 
irkė kaip pavojingą viso pa-- 
lio žmonėms. Minėtos trys 
ietų upės įteka į Ledinuotąjį 
denyną, kur gėlas upių van- 
greičiau užšąla ir sudaro di- 
ledo kiekį. Vandenynas, ne

is didelio tų upių vandens 
:io, ilgainiui imtų atšilti, nes 
is vanduo nesudarytų tide 
, kuris dengia Šiaurės Aši- 
. Dėl to ašigalis ir visos sry- 
įplinkui pradėtu šilti, tempe
ros pakiltų. Ypač tą atšili- 
oajustų Kanada ir Amerika, 
būtų karštesnės vasaros ir 
snės žiemos.

ors tas atšilimas pakeistų 
inkavimo : programas, vy
rės imtų augti, kur augdavo 
čiai, išdžiūtų lankos, kur 
si galvijai, pasikeistų miš- 
lugmenija, tačiau zupių- nu- 
>imas Į pietv^arius^xdar 
iaų pakeistų debesų susifot-

IS VISO PASAULIO
skola per paskutini dešim. meti pakilo apie 90 miliardu (bilionu). Nese

niai vyriausybe vėl prašė kongreso leidimo padidinti skolos legalią riba.
nacionalinėAmerikss-

BANGKOKAS. — Jungtinės 
Tailandijos ir Malaizijos jėgos^ 
užėmė pasienyje esantį komu-, 
nistų slaptą štabą ir požeminius 
sandėlius. .

* KARACHI. — Pakistano ka-- j _ _ _______ _______
ro aviacijos viršininkas marša-. Dobryninu. Washingtone kalbama, kad nuo šio pasikalbėjimo 
las Rahim Khan šią savaitę , priklausys ar Izraelis gaus iš Amerikos 25;Phantomų ir 100 
lankysis Kinijoje, kur jis bus r skyhawk lėktuvų ar negaus. Rogers bandys gauti aišku Do- 
svečias Kinijos, aviacijos• virst-—-— - -„i,...... .. . .. „ . ,

ninko Wa Fa Haisen.
WASHINGTONAS. — Erdvės; 

agentūros komisija, paskirta aiš
kinti paskutiniojo Apollo 13 skri-‘ 
dimo sprogimo, paskelbė, kad, 
galimas daiktas, deguonies tan
kas, buvo sužalotas prieš paky
lant, elektros vielų izoliuciaja 
buvusi sužalota, atsiradęs karš-, 
tis, kuris padidinęs spaudimą de
guonies tanke.

I? PORTLAND. — Oregono bal
suotojai didele dauguma atmetė

- .r'-.

WASHINGTON  AS. — šią savaitę valstybės sekretorius Wil
liam Rogers turi susitikti su Sovietų ambasadoriumi Anatolijum
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I MASKVA APSVARSTYTI PAD1
BUKAREŠTAS, i— Rumunijos žinių agentūra pask* 

ministeris pirmininkas Ion Maurer netikėtai išvyko į Mi 
delegacija, kuri susitiks su Sov. Sąjungos vyriausybės va 
išvykimas buvo netikėtas ir todėl, kad tik praėjusią savait 
kvos sugrįžo prezidentąs ir partijos vadas Nicolae Ceaus 
viešėjo Maskvoje tik 24 vai. Paskelbtas komunikatas par 
jo derybose su Brežnevu nevisuose punktuose buvo s 
prieš kelias savaites Rumunija dalyvavo Varšuvoje buvu 
mekono (komunistinių valstybių ekonominio bloko) vadų 
kime, tačiau rumunai atsisakė prisidėti prie bendro komi 
valstybių investavimo banko.

eris didelė dalis, tekėdama 
karštus Azijos rajonus, iš-, 
jtų ir sudarytų naujus de-' 
šaltinius. Nuo temperatū- 
itimo atsirastų nauji Vėjai. . 
as' nežino, kaip praktiškai 
ibesys ir vėjai judėtų ir ką 
jtų, tačiau nustatyti gyve
nimai pasikeistų.

lišilusių jūrų iškeliautų šal- 
randenų žuvys. Sritys, ku-: 
juvo sausos, staiga imtų 
daugiau lietaus. Prancūzi-, 
r Italijoje galėtų pasibaig- 
luogių pramonė, o Vokieti- 
galėtų išnykti gyvulių 
Atsirastų daug žalos nešą 
mai. Pasikeitus .klimato 
>ms centrinėje Azijoje, tu- 
asikeisti.it Europos klima-

brynino paaiškinimą apie sovietų intencijas Egipte. Kartu jis 
įspės sovietų ambasadorių, kad aktyvus karinis sovietų įsikišimas 
Viduriniuose. Rytuose turėtu labai rimtas pašėkas.

’ - .. - ;
Sudane kalbą pasakė Egipto 

prezidentas Nasseris, kum pasi
gyrė, kad sovietai atsiuntę Egip
tui naujausių ginklų, bę kurių 
visas Nilo žemupys būtų išsta
tytas Izraelio lėktuvų malonei. 
Nasseris kalbėjo apie naujas so
vietų priešlėktuvines raketas, 
kurios suvaržė izraelitų aviaci
jos veiklą. Sovietų patarėjai 
reųgia egiptiečius kareivius vi-

Egipte; p^iškė’Nasšėrišr 
Jie tačiau nesikiša Į politiką ir 
nestatą Egiptui jokių sąlygų.

Sovietų- “Pravda’ gegužės 6 
d. rašė apie sovietų Įtaką Egip
te.- čia rašoma apie pasitikėji
mą ir bendradarbiavimą, apie 
Egiptiečių susidomėjimą Lėni-'

metų. Manoma, kad buvusieji 
studentų neramumai paskatino 
šį sprendimą.

NEW YORKAS. — žinomas, 
jėzuitų kunigas Leo McLaughlin,: 
Fordhamo universiteto preziden-- 
tas, .paskelbė, kad jis. pastirau--; 
kją iš. pareigų ir pereina prof e- nu ir sovietų kultūra, šiais me- 
soriauti į negrų nedidelį Johnson: 
Smith universitetą Charlotte,į 
Šiaurinėj Karolinoj. j

pradėjo kampaniją
LONDONAS. — Britanijos di

džiosios partijos pradėjo rinki
minę kampaniją, kuri tęsis tris 
savaites, šiandien senasis par-

ėti mokslininkai teigia, 
jvietai turėjo šį projektą 
išstudijuoti ir bendradar- 
su kitų kraštų mokslinin- 
Gamtos įstatymus pakeis
imą, tačiau labai dažnai 

už tuos pakeitimus rei- 
a atlyginimo, šiandien 
dar negali įspėti, ką reikš- 
tuliui trijų upių vagos pa- 
as, tačiau rezultatai gali 
aai pavojingi ir gali atneš- 
katastrofą, pareiškė dr. 

r dr. Lamb.

IJO. — Komunistinė Ku- 
akė Japonijoje 2,000 au- 
ir sunkvežimių bei veda 

s dėl cukraus fabrikų ma-

IJO. — Japonijos prem- 
įto pranešė Amerikos am- 
•iui, kad Japonija nepla- 
reikalauti peržiūrėti Ja- 
-Amerikos saugumo su- 
Sutartis buvo ratifikuo- 
metų birželio 23 d. Vie- 
iktas numato, kad po 10 
>i šalys gali reikalauti su- 
ikeisti. Niekam pakeiti- 
eikalaujant, sutartis au
kai pratęsiama.

tais 600 arabų studentų baigsią 
sovietų universitetuose studijas, 
apie 140 arabų gausią doktora- 
tus. Arabų studentų esą virš 100 
soviettri&ukštųjų mokyklų. Egip
to rašytojai, poetai ir dailininkai 
iešką Įkvėpimo Sov. Sąjungoje.

Kai kurie stebėtojai tokį sal
dų “Pravdos” straipsnį aiškina 
tuo, kad daug sovietų gyvento
jų nepritaria valdžios eikvoja
moms tolimame Egipte lėšoms. 
Todėl partijos propaganda šilto
mis spalvomis aprašo sovietų įta
ką ir arabų meilę sovietams, kad 
atkirtus tiems skeptikams, ku
rie norėtu arabams sukišamus 
miliardus rublių išleisti gerinant 
gyvenimo sąlygas pačioje Rusi
joje.

Europos diplomatų nuomone, 
dėl sovietų Įtakos Egipte kal- 
čiausia'esanti Amerika, kuri atsi
sakė padėti Egiptui statyti As- 
wano užtvanką. Amerika savo 
noru apleido Egiptą ir paliko jį 
Rusijos įtakai. Jei arabams pa
vyktų sunaikinti Izraelį ir įs
teigti naują Palestinos valsty
bę, sovietų įtaka pasklistų vi
same šiaurinės Afrikos pakraš
tyje ir Viduriniuose Rytuose. So
vietai laimėtų ne tik Vidurže
mio jūrą, bet nesunkiai galėtų 
uždaryti Europai taip reikalin
gą arabų žibalą.

arabų nesutarimus
‘ BEIRUTAS. — Arabų valsty

bėms būtų daug lengviau kovoti 
prieš Izraelį, jei nebūtų įvairių 
nesusipratimų jų pačių tarpe. 
Pagrindiniai blokai arabų tar
pe yra; Sirija ir Irakas sudaro 
kairiausią grupę, kuri pykstasi 
su monarchijomis, su Jordanu 
ir Saudi Arabija. Egiptas, Li
bija ir Sudanas sudarė savo gru
pę ir išplėtė bendradarbiavimą 
visose -gyvenimo srityse. Egip
tiečiai padeda Libijai savo tech
nikais, paruošia karininkus, o Li
bija duoda Egiptui dolerių, apie 
72 milijonus per metus. Dar ki
tą grupę sudaro Jordanas, Saudi 
Arabija ir Kuwaitas.

Neseniai Sirijoje traktorius 
sugadino naftos vamzdžių liniją, 
per kurią tekėjo Saudi Arabijos 
nafta. Sirija atsisakė leisti tech
nikams sutaisyti tą liniją ir naf
tos tiekimas buvo nutrauktas. 
Saudi Arabija jau pranešė Jor
danui, kad jai ta linija nereika
linga. Jordanui tačiau ji yra bū
tinai reikalinga, nes iš jos jis- 
gauna visą savo naudojamą naf
tą, kuris Žaruos valyklose pa
verčiama į aviacijai ir tankams 
reikalingą gazoliną.
Nors Jemene kovos tarp rojalis
tų ir republikonų pasibaigė, ta
čiau Pietinis Jemenas, buvęs bri
tų Adenas, vis dar traukia ka
riuomenę prie Saudi Arabijos j ta jau 20 metų.

sienos. Kiekvienu momentu čia 
gali kilti naujos kovos.

Izraelis išnaudoja arabų ne
sutarimus. Sudane Izraelio tech
nikai ir karininkai iš Etiopijos ir 
Ugandos ambasadų treniruoja 
Sudano negrus, kurių sukilimas 
prieš arabų valdžią Sudane vyks-

PARYŽIU&-- Studentų ir ki
tų kairiųjų riaušės Paryžiuje ne
sibaigia, valdžia sustiprino po
licijos jėgas, kurios puolė gat
vėsepastatytas barikadas ir ke
liskart išvijo studentus..įš. atski
rų:- universiteto pastatų, kuriuos 
studentai okupavo.

šios riaušės prasidėjo dėl dvie
jų buvusių maoistų laikraščio re
daktorių -teismo. Valdžia iškėlė 
jiems bylą, nes jie savo laikraš
tyje propagavo riaušes, neramu
mus ir .smurtą. Vienas redakto
rius gavo metus kalėjimo, kitas 
— aštuonis mėnesius. Nauju 
redaktoriumi savanoriškai suti- 
ko būti filosofas, komunistų sim- 
patikas Jean Paul Sartre.

Vidaus reikalų ministeris ma- 
oistų organizaciją uždarė, pa
skelbdamas, kad ji pavojingiau
sia kairioji grupė visoje Prancū
zijoje.

Naujose riaušėse policija tu
rėjo 80 sužeistų ir suėmė 487 
riaušių dalyvius.

VATIKANAS. — Popiežius 
.Paulius VI-sis paskelbė, kad šių 
metų rudenį jis skris į Filipinus 
ir aplankys Australiją.

kelionė j Europą
WASHINGTONAS. — Iš Bal

tųjų Rūmų pasklido žinia, kad 
prezidentas Nixonas liepos mė
nesį važiuos Į Europą ir aplan
kys Ispaniją bei kai kuriuos 
Skandinavijos kraštus. Prezi
dentas tikrai lankys Daniją, kiek 
neaišku, ar jis užsuks Į Norve-

lamentas paleidžiamas. Partijų j giją ir dar daugiau neaišku, ar 
manifestuose konservatoriai ir jis sustos Švedijoje, 
darbiečiai žada daugiau naujų 
namų, mažiau mokesčių, dau-'ras Olof Palme viešės Ameriko- 
giau pinigų. Konservatoriai sa- je ir, jei prezidentas planuoja va- 
vo manifestą pavadino: “Geres- žiuoti Į Švediją, jis greičiausiai 
nis rytojus”, o darbiečiai: Britą-: tai paskelbs Palmes vizito pro- 
nija dabar stipri, padarykime ją1 ga. 
Didžiąja”.

Šią savaitę Švedijos premje-

Amerikos santykiai su šve-
Didžiausias abiejų parti j ų dija nėra geri. Beveik kas sa- 

skirtumas yra Įstatymų priežiū- Į vaite skaitome apie švedų Įžei- 
ros -fr tvarkos srityje. Darbie-1 dūlėjimus ambasadoriui Jerome 

i čiai giriasi, kad Britanija yra. Holland, Amerikos negrui, ku- 
sąugi,^ nusikaltimų, nedaugiau^ris jaunųdemonstrantų Švedija-, 
kaip kitur pėsaulyje. Konserv^įę pravardžiuojamas*' apmėfo- 
toriai aiškina, kad reikia naujų mas kiaušiniais ir panašiai. 
Įstatymų kovoje prieš smurto' 
demonstracijas, reikia pastan-'mai irgi neprisideda prie pade
gu sulaikyti nusikaltimų didėji- ties pagerinimo. Neseniai prem- 
mą.

Dėl Įstojimo Į Bendrą Euro-'žygį Į Kambodiją su sovietų in- 
pos Rinką abi partijos pasisako, vaziją Į Čekoslovakiją. Švedija 
vienodai: jei .bus reikalaujama1 globoja Amerikos dezertyrus ir 
aukšta kaina,. Britanija Į rinką ■ remia šiaurės Vietnamą savo pa
neštos.

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

TEL AVIVAS. — Praėjusį
penktadienį Izraelio kareiviai pa- j čiai atplaukė Į Austriją Duno- 
sitiko arabų partizanus, atvyku-; jaus upe.
kusius per Jordaną iš Sirijos. 
Kovose žuvo 10 šįrų.

Statybos darbininkai ne tik gatvėse demonstruoja už karą Kambodi- 
joje, jie papuošia New Yorke statomus namus vėliavomis ir prezi

dentą Nixon? paremiančiais plakatais,

Švedijos ministerių. pareiški-

jeras Palme palygino Amerikos

reiškimais, vizitais bei ‘lėšomis.

Sovietu karo
laivai Dunojuje

VIENA. — Neseniai Austri
joje vizitą baigė Sovietų Sąjun
gos upiii laivyno dalinys, keturi 
ginkluoti greitlaiviai, vadovau
jami admirolo Pokarčuko. Sve-

! Nurodoma, kad sovietų upių 
t 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
žą vaidmenį atlieka ir Sibiro 
upėse Amūre, Ussuri ir kitur. 
Upių karo laivai pasiekia I^enki- 
ją per Vyslą ir Pripetes-Bugo 
kanalą.

BUENOS AIRES. — Bijoda
ma riaušių ir neramumų Argen
tinos valdžia laikinai uždarė uni
versitetus. Studentai ir darbi
ninkai rengėsi minėti prieš me
tus Kardobos riaušėse žuvusius 
14 demonstrantų prieš valdžia.

GALVESTON. — Jūroje pa
statytoje naftos gręžimo plat
formoje praėjusį penktadienį 
įvyko sprogimas, žuvo 9 asme
nis, aštuoni buvo sužeisti.

Nuo Čekoslovakijos 
jos dienų sovietai labai 
tino savo priežiūrą Ryt 
pos valstybėms. Maskv 
įrašė į naują sutartį su 
vakija punktą apie E 
doktrinos teisingumą, 1 
reikalauti, kad Varšuvo 
valstybės bendrą kar: 
naudotų ne tik Europoj* 
kitur — prieš Kiniją.

Rumunija nesutiko su 
vo doktrina, kuri duoda 1 
vietams “gelbėti socializ: 
tose komunistų partijos 
mose šalyse. Dar daugi 
munija pasipriešino kari t 
integravimui.

Maskva, matyt, padidir 
dimą Rumunijai. Ceause 
Ii tapti nauju Dubčeku. 
reikalauja, kad rumunų 
leistų Varšuvos pakto kai 
nei daryti Rumunijojema 
Tas reikštų sovietų karių 
įvedimą į Rumuniją. M:

Rumuniją galėtų ištikti 
lovakijos likimas.

Kovos Kambodi
SAIGONAS. — Karinė 

vybė paskelbė, kad Kami 
j e buvo užimta centrinio 
nistų štabo dalis, vadi 
džiunglių ‘Pentagonas”, 
komunistų daug neteko š 
ti, nes jie pabėgo toliau į 
rus, tačiau užimti pasta 
Įrengimai. Pats štabas ii 
tytas į keturias bazes, kur 
jau užimtos Amerikos 
viu.

Iki Šiol nuo Kambodijos 
pradžios sąjungininkai atė 
priešo virš 14 tūkstančiu 
klų, 5 tūkstančius tonų 
1,731 toną amunicijos ir 1 
nų medicinos priemonių. 1 
ma, kad šių turtų netel 
ateityje atsilieps į komu 
žygių planus. Tuo labiau, 
naujų sandėlių Įsteigimas 
daug sunkesnis, kai priešą 
galės atvežti karo mantoi 
Kambodijos uostus.

Kambodijos kariuomenė 
ėmė iš komunistų Prey 
miestą ir atidarė kelia nr. 7. 
tų Vietnamo inžinerijos da. 
taiso komunistų susprogd 
tiltus.

Tailandijos vyriausybė pa 
bė, kad ji užmegs su Pietų ' 
namu diplomatinius ryšius i 
dės ginti Kambodijos vakai 
sienas. Tailandija duos 
Kambodi j ai paramą gini 
vaistais ir pinigais, tačiau 
kareivių nesiųsianti.

WASHINGTONAS. — F 
jusią savaitę prezidento Nb 
duktė Patricia taip gražiai 
sirodė televizijos program 
kad visa eilė televizijos ben 
vių pasiūlė jai darbą. Ji ta* 
pasiūlymų nepriėmė, ji esani 
taip pakankamai užimta.

asikeisti.it


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 Į šią vasarą jau mananti būti sa
kiom nors susitikti. Važiuoju ji vajame puošniame Condominium 
tą mieląjį “šventpetrį”. čia no- 'apartmente. Veronika čia tikrai 
rėjau aplankyti keletą gerą pa-įgyvena kaip milijonierė. Ji nesa
žįstamų — draugų. Man norė
josi, 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
ki vo 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- i 
dien turi atsakomingas tarny
bas. Pati Veronika vertėsi už
eigos pramonėje per 30 metų. 
Dar ir šiandien išlaiko vasar
vietę šiaurėje dukrai prižiūrint,

ko, kad daugiau taupys senat
vei. Garbė jai tenka, kad nors 
dabar taip puošniai gali pagy
venti. Man iš seno pažintį tu
rint su 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-

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

S. Petersonienė
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, dali. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu apianku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Minei ga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio '-formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psL, 2,50 doL

3. Janina Naru nė, 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, 

_dideUo—formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTE 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 Šilelį, įrodyti hutautėjusiai Šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje /.. ~ Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmese, liekančius visą amžių.

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

KNYGA - GERIAUSIA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl..............
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199

DOVANA
n L, 336 psL

psl.................
g 4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE
S' TUVA. 699 psl. ............ ............... ........ .............
| 5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. 
f 6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA, 
g 154 psl. ............. ...................... . .................
| 7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. .  S2.00
-g. 8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
I 9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. „. _
S 10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS .MILUKAS, Jo gyvenimas 
B ir darbai.................. ,..........   ....1 11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _____ ......
j 12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais 

viršeliais S2.00. kietais ......... ......
f 13 Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ............ .....
I 14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ______f 15 Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ..............
| ’6. C R. Jurgela, HISTORY OF THĖ LITHUANIAN NATION. 
| 17. Petronėle Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl 
1 18. Kip-as Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA, 
f 310 psl............... .......... ....... ........ .... . .....
i 19. Dr. J. 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psi’ 

angliškai__________ _ ____
20. Pranys Alšenas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.

I 21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psl ..... .,
, 22. V. D. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. _____

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

| orderiu, šiuo adresu:
I “NAUJIENOS” Į

J i- ‘o st, ChWffo. TIL 60608 |
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rof. Vaclovo Biržiškos

Chicago S, Blirxzis

Oniy you 
can prevent 
forest fires!

you sSt back and forget ’esmisfe 
the> money piles up.

.And xf yon set jnst a SrJc oride 
every payday, you’ll nesrererea

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

gacijai dokumentą, kuriuo pri
pažįstama ortodoksų (stačiati
kių) bažnyčios Amerikoje ne
priklausomybė (autokefalija). 
Tuom pačiu išspręstas, konku
rencinis egzarkatas. kurį Mask
va buvo įsteigusi Jungtinėse Val
stybėse ir Maskva išsižadėjo sa
vo pretenzijų i ($10 milijonų 
vertės) 350 pravoslavų parapijų 
turtą JAV-bėse.

doesitforyott.lfs9ame- 
thing like setting up extra 
paydays for the future.

. Lenkų spauda, praneša: Prieš 
keletą dienų Maskvoj baigėsi per 
50/metų besitęsląs konfliktas 
tarp ortodoksų (pravoslavų) baž 
nyčios Amerikoje ir Rusijoje, Su 
iškilmingomis ceremonijomis 
Maskvos’ patriarchas metropoli-

tykis? Per . tiek metų “Peters
burg©” lietuviams 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 ši mėnesį ar kiek 
vėliau jau pradės minkyti lietu
višką duonutę: Aš pirmutinė no
rėčiau tos duonutės gauti nors 
šmotelį. Linkiu p. Kazilioniui ir 
jo talkininkar-^ netinginiaut, o 
išsijuosusiems dirbti -— pagim
dyti lietuvišką ruginę duonelę!

’ Onutė

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.

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

i z K. Prišmantas, 
JAV LB-nės, Los Angelės 

Apyhnkės Pirmininkas

nu spaudoje apstu sta- 
ek žuvo tame kare vo- 
:iek jiems buvo pada-

“Sonntagspost” gegužės 24 d. 
informacijoje skaitome:

Bendrai nuo ’sąjungininkų 
aviacijos puolimų žuvo 570,000 
vokiečių ir 815,000 buvo sužeis
tų. Tikrieji skaičiai, esą daug 
didesni, 'nes turimi skaičiai tik 
iki 1945 metų vasario 1 dienos. 
Pavyzdžiui, vien Dresdene žuvu
siu skaičius svyruojąs tarp 60,- 
000 ir 400,000, nors tikresnės 
esančios šveicarų žinovų žinios, 
kuriomis Dresdene galėję žūti 
100,000. . ’

Pq Dresdeno kitas žmonių au-

Vokietijos kaimas Oberammergau šiais metais vėl. stato Kristaus kančių spektaklį, kurie rengiami tik kas dešim
tį mėty. Vaidina tik kaimo gyventojai, sutraukdami į vadinimą tūkstančius turisty. Šiy mėty vaidinimas yra
jau 36-tas. Kaimo proseniai prisiekė surengti tokius vaidinimus už tai, kad jy kaimo nepaliete prieš 300 mėty 

siaurės maras.

stvertųsi 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; visokį 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 jų. 
nusikratyti. Gaila, kad tokie su
manūs ir darbštūs žmonės ne- 
sveikuoja. Kitą kart, kaip ap
lankysiu, gal būsite abudu svei
ki ir stiprūs! .. ; - V

Kitus gerus draugus aplan
kiau —- Joaną ir Miką čepule- 
vičius. Gyvena 3200 35 st., North 
St. Pete. Mikas kaip bernužėlis, 
laikosi kain ąžuolas, sveikas, vi- 
suęimet linksi^sįjokiom nesvei- 
katom nesis^indziar. * - 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 linksma 
naujiena!

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-

sugriauta; Wesely 80 nuošim
čių, Emdene 78%, Wuerzburge 
75c%, Zweibrueckene 73%, Due
ren 69%, Paderborn 69%, Ha
nau €8^,* Kassel 68%, Giessen 
6®%, Dortmunde 65%, Koelne 
64%, Koblenze 63%, Wilhelms- 
havene 60%, Aachene 56%, 
Muenchene 56%, Hamburge 
54%, Bremene 51%. Karaliau
čiuje per du oro puolimus su
griauta 53 nuošimčiai visų pa
statų.

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

Berlyną 
21 kar

tą, Hamburgą it Ludwigshave- 
ną po 19 kartų. Pastatų griu
vėsių kiekvieno gyventojo gal
vai atitekę Dresdene po 39 kubi
nius metrus, Giessene po 34 kbm. 
Duerene po 33 ir Wuerzburge po 
31 kub. metrą! %

.w * n z*. U
1739 So. Halsted Street

LOS AHGELES
JAV LB Los Angelės Apylinkės 

pareiškimas

Šiomis dienomis, daugelis Los 
Angelėje gyvenančių tautiečių, 
gavo atvirlaiški, vietoje parašo, 
ALBS car ;ŽLt inicialais atžy
mėta, su raginimu boikotuoti 
rengiamą mizikos ir dainos kon- 
certą-parerigimą, “Kartą ginta
ro pakrantėje”.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Los Angelęs, skyriai, su šio at
virlaiškio rašymu ir jo siuntinė
jimu, nieko bendro - neturi,- ir 
smelkia 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 
•prieš kita. - ? b

KNYGŲ ISTORIJA 
širmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už ^4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adress:

NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS-

Karo metu antai ur 
:iai bombardavę 131 
mies

Jugoslav! jos prezidentas Tito gegužės 25 d. šventė savo 78 gimtadie
nį. Jo viloj Vanga saloje susirinko nemažai svečių. Tito paveiksle 

matomas su vyno bonka rankose.
1739 So. Halšted Street Chicago, I1L 60608
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A. Trakienei pagerbti vakarienės dalyviai
Foto M. Nagys

Dr. Adelė Trakienė kas sekmadienį esti tarp vaiky
Foto M. Nagys

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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

MONDAY, JUNE 1, 1970

JAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
)IENRAŠTI "NAUJIENAS”

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.

Raginkite savo a 
augti - taupyki te!

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

Įvairių Tėviškės para 
susidarė

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

Iš kairės j dešinę: Ida Kasparaitienė, Ona Lepertienė, gen. sup. kun. Stasys Neimanaj, Marija Pauperienė, Lietuvos 
Generalinis Konsulas Dr. Petras Daužvardis, dr. Adelė Trakienė, sen. kun. A. Trakis, Halina Dilienė, kun. P. Di
lys, Alisa Burbulienė, kun. Kostas Burbuly®, Uršulė Bletzjienė, Dr. Martynas ir Valerija Anysai, Jonas Anysas ir kt.

Foto M. Nagys

soj Prūsų Lietuvoje ir dar šian 
dien prisimenama Indijoje* 
kur ilgus metus dalinosi ev. 
liut. bažnyčios organizavimo 
darbu.' ..

Juodviejų vaikai visuomeni
niame darbe pasireiškė 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 resistenciją prieš 
nacius iškilmingai pagerbė, o 
Universitetas suteikė jam gar
bės daktaro laipsnį.

Sūnus Martynas buvo žino-

1800 So. Halsted St Chicago, III. 60008
VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

{steigta 1923 metais Tek 421-3070
' Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki,—

' ■ ' Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki.

- - Vincas Jonikas »

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip- konfetėmis ir pamažu Įveda _ Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ;

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

mato, 126 psl.. Kaina. $L—. ‘ A -
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos.

Kišeninio’formato, 157 psl $2.00. .
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI1 KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. ■. 112 psl.

Kaina $1.00. i? •* .
•4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00. .
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psl. Kaina $3.00. 11 :*
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9; Pranas Kozulis, D4JLKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. 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 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petrai 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. Elės, 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psl.'$1.00. ?
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.
NAUJIENOS,

- 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

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 vaikų 
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

mas. pamokslininkas, Lietuvi
ninkų bažnyčios kunigas, Klai
pėdoje. Sūnus Povilas tapo tei
sininku, o duktė Piūta 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- 
Kenė. Ji visu jos dideliu krai
čiu atėjo vyrui į 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 
nimo organizacija “Sandora” 
su choru ir orchestrų, ten mo
terų draugija “Pagalba”, ten 
įsteigtas lietuviškas knygy
nai . . Ten Marija Gaigalaitie- 
nė buvo visiems motina.

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 kun.' Jo 
no Paupero žmona — Marija 
Smetohiūtė-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-Trakienė, atlikdamos kas 
dieninį darbą, veikia moterų 
draugijose, sekmadieninėse mo 
kyklose,, spaudos ar labdaros 
darbuose. \ A

šeštadienĮ^-gegužės 16 d. su-

11 ruošė iš
’ pijus organizacijų 

iįkomilėtas vakarienę pagerbti 
idr. Adelę Trakieiię jr jos 20 
l.nctą bažnytinės ir tautinės vei 
klos sukaktį paminėti. Tėviš- 

,kės parapijas salė, žinoma, 
j Buvo perpildyta. Buvo atvykę 

■ i ir iš kitur svečių: Dr. Marty- 
įnas ir Valerija Anysai, 
įmiosios Lietuvos Moterys’ — 
i knygos autorius, Jonas ir Ur
šulė Bleizgiai, kun. Algiman- 

|to Žilinsko žmonos Rūtos tėve- 
jliai, iš Toronto, Andrijaiėiai iš 
Londono, Kanados, jir. A. O, 
Bulaičiai iš Racine. ..

Atsilankymu ir nuoširdžia 
kalba pagerbė Lietuvos Gene- 

i ratinis Konsulas Dr. Petras 
Daužvardis, _ Uršulė Bleizgie- 

‘ nė Toronto Liet. Ev. x Moterų 
Draugijos vardu, Ona Leper- 
tienė Ziono parapijos liet, mo
terų draugiją “Rūta” ir “Dor- 

įcus" vardu, liet. ev. reformatų 
inpterų vardu Halina Dilienė. 
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 Schwaebisch 
Gmuend, kur arčiau susipa
žino su tos stovyklos kunigu 
Anšu Trakiu 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. 
J6s pastangas ir sėkmę organi
zuojant moteris. į Nuolatinė
mis paskaitomis ir įvairiais 
parengimais dr. Adelė Tra
kienė ugdė motinos bei moters 
didelę atsakomybę, ypač vai
kų auklėjime; 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

solo smuiku grojo L. Juknbso- 
nas, palydint prof. Vladui Ja 
kubėnui pianu. Iš to gal gra 
žiausiai aidėjo: “Tykiai tykia 
Nemunėlis teka... ”

Po dovanų Įteikimo paga
liau dr. Adelė Trakienė tarė 
žodį, iškeldama, kad visa tai 
būtų visų geros valios veikėju 
garbei. Visuomeninis, anot jos. 
darbas neįmanomas be ben
dradarbių pasišventimo. To
dėl ji reiškė padėką visoms 
pasišventusioms motinoms, 
moterims, visiems Sekmadie
ninės Mokvklos mokėtojams, 
visiems mieliems choristams, 
visiems jauniems ir seniems 
už darba, atliekama artimo, 
bažnyčios, musų tautos ir vi
sos žmonijos labui. Ir mažiau
sias darbelis yra labai svarbus, 
nes ištikimybė mažame dalvke

SIzA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNTOS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams. ? f i/ '

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvY 
bes apdraudė ir Ilgei* pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. -

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.001

SLA — jaunimui duoda'gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms irgyvenimo pradžiai.

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

SI,A — AKCIDENTAL& APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims. rekomėnduojama Irę tu visky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $l,000.(X> akcidentalės apdraudos mokestis 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės l kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

dideliame.
Noimanui su

eisi gėrėjosi 
motery dengiu 
vadovavo žino

rk 1 b rec t i e n ė. Puo š ė 
įsario gčlė- 

Idzelienė. Vakaro 
sklandžiai vadova

vo mokytoja Olga Paulikienė. 
P a b ai go j e k i ek vi e n as daly v i s 
pajuto, jog Alisos Burbulienės 
įvadinė malda išsipildė: kil
nioji dvasia dvelkia, kuomet 
branginame asmenį, šiuo at
veju moterį, kuri pasiaukoja ar
timui. T. S.

yra ištikimybe
Kun. Stasiui 

kalbėjus malda 
pasišventusių i 
stalu, kuriam 
ma Anelė 
sale graciomis p 
•uis Mari 
program:

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 pagelhi- 
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 Baltrytė-Lo- 
kienė pasireiškė ir eilėraščių 
kūryba, nors, anot M. Biržiš
kos, tik silpnoka. Tačiau jos 
kilnioji širdis buvo žinoma vi-

UNIV
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vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams
pusei metų _
vienam mėnesiui

$5.00
$1.75

$20.00
$11.00

LIETUVIU BENDRUOMENĖS PLATŪS

LB-nės tikslas yra suburti vi
sus iki vienam lietuvius. Suburti 
ne tik tuos, kurie buvo Antrojo 
Pasaulinio karo audros ir komu

• Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams —_________    $20.00
pusei metų . ..... ............. ..........$11.00
trims mėnesiams ....... $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams , ,
pusei metu ......
vienam mėnesiui

___ $21.00
___ $11.00
___ $2.50

są laisvąjį pasaulį, bet visus tau
tiečius, nežiūrint dėl kokių prie
žasčių jie iš Lietuvos iškeliavo.

Kitose JAV vietose:
metams — 
pusei metų

$18.00
$10.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

būtent rūpintis jų lietuvybės iš
laikymu, švietimu ir lietuvių 
kultūros puoselėjimu. Tie .ba
rai yra tikrai platūs.

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

Alabamos rinkimai
Rytoj Alabamos valstijoje įvyksta nepaprastai svar

būs rinkimai, kuriais, sakoma, yra susidomėjusi ir Wa
shington© administracija. Susidomėjusi dėl to, kad nuo 
tų rinkimų gali priklausyti kelių- pietinių valstijų politi
ka, tų valstijų nusistatymas vienos ar kitos partijos at
žvilgiu.

Alabamos rinkimai sukėlė didelį susidomėjimą vy
riausiai dėl to, kad tuose rinkimuose bus išspręstas Ge
orge C. Wallace likimas: jei jis tuos rinkimus pralaimės, 
tai, beveik nėra abejonės, kad jo politinei karjerai bus 
suduotas didžiausias smūgis.

Kaip žinia, George C. Wallace politinėje arenoje iš
kilo prieš kelis metus, eidamas Alabamos valstijos guber
natoriaus pareigas. Tada buvo priimtas civilinių teisių 
įstatymas, kuriuo pasiremiant vien v tik baltaodžiams 
skiriamos mokyklos turėjo įsileisti ir negrus. Paliestas, 
žinoma, buvo ir Alabamos universitetas, į kurį iki to 
laiko nebuvo priimtas nei vienas negras. Kai karo vete
ranas, negras Meredith, pasiryžo studijuoti Alabamos 
universitete, tai Wallace bandė jo neįsileisti, pastoda
mas jam kelią prie durų. Tačiau nuo savo užmojo atsi
sakė; kai jam buvo Įteiktas teismo įsakymas.

Tokiu būdu Meredith įsigavo į universitetą, nors 
tai sukėlė riaušes tarp studentų ir teko iššaukti kariuo
menę, kad palaikytų tvarką, ir apsaugotų negrą studentą.

Pietinėse valstijose, kur baltaodžiai visais būdais 
priešinosi suteikimui negrams lygių teisių, Wallace pa
sidarė savo rūšies herojum. Kiek jis buvo populiarus 
pačioje Alabamojė, apie tai galima spręsti iš to, kad jo 
pastangomis gubernatorium. buvo išrinkta jox žmona 
Lurleeh, kai pagal-priimtą tvarką jis nebegalėjo kandi
datuoti sekančiam terminui.

Tačiau ir po išrinkimo jo žmonos Wallace faktiškai 
nustatė valstijos politiką. Vadelės iš jo rankų išsprūdo 
tik tada, kai jo žmona mirė, o gubernatoriaus pareigas 
pradėjo eiti Albert P. Brewer, iki to laiko buvęs vicegu- 
bernatorius.

Tarp naujojo gubernatoriaus ir Wallace per kurį lai
ką jokių nesklandumų nepasireiškė, jų keliai nesusikry
žiavo. Mat, ambicingam Wallace valstijos politikos rė
mai pasidarė per siauri ir jis nutarė išplaukti į platesnius 
vandenis: sukurti Amerikos politinę partiją 'ir kandi
datuoti į prezidento postą.

Pradėjęs, taip sakant, iš nieko, neturėdamas nei or
ganizacijos, nei išteklių, Wallace sugebėjo išvystyti tokią

ko nuo jos susiorganizavimo pra
džios, bet ji JAV iki šio laiko nė
ra ganėtinai pasiekusi tų tikslų, 
kuriuos jos charta jai nusako. 
Jos veikėjai dar iki šio laiko ne
sugebėjo suburti po šios organi
zacijos vėliava, visų lietuvių, 
šiandien jos daugumą sudaro 
tik naujieji lietuviai. Gi seno
sios kartos lietuviai beveik visi 
yra už jos ribų, nėra jos nariais, 
Tai didelė LB-nės nesėkmė JAV, 
kad per tiek metų ji vis dar ne
pajėgė išaugti į šimtatūkstanti
nę, didžiulę organizaciją. Tai apl 
gailėtinas dalykas, kad ji iki

šio laiko nesugebėjo apjungti 
ne tik senosios kartos, bet ir nau
jai atvykusių lietuvių, kurių, 
kyčiau, kur kas didesnis skai
čius yra už jos ribų, negu jai pri
klauso. Ši tok- jos veikėjų nesu
gebėjimas surasti kelių ir prie- 
monių visus lietuvius, gyvenau- 
čius JAV, sutelkti į LB-nės ei
les, jai visais žvilgsniais yra 
nuostolingas. Negalėdama pla
čiau išvystyti savo kultūrinės 
veiklos, ji nukenčia ir finansiniu 
atžvilgiu. O esant silpnai finan
sinei pusei, ji negali pagyvinti ir 
plačiau išplėsti savo veiklos. Iš 
apjungto didelio lietuvių skai
čiaus ne tik padidėtų solidaru
mo mokesčio suma, bet atsirastų 
ir stambesnių aukų, net paliki
mų
Lietuvių Bendruomenė ir kiti 

lietuviu veiksniai
Kokie turėtų būti LB-nės san

tykiai su- lietuvių laisvinimo 
veiksniais? Tokio klausimo iš vi
so gal ir nereiktų kelti, jei da
bartinės LB-nės vadovai ją vai
ruotų tuo keliu, kurį jai yra nu-

rinkiminę kampaniją, kuri sukėlė nemažai rūpesčio abiem 
didžiojom partijom. Patys rinkimai irgi parodė, kad jis 
turi nemažai šalininkų: surinko jis per dešimt’milijonų 
balsų! ■ 1

Tai buvęTdldelis pasisekimas, kuris paskatino jį ruoš-
. . . — — » O. f 1 •

jo pašto dėžutė yra atžymėta 1972,numeriu. Tai rinkimųI • • •_ ♦

Pasiruošimas prezidentiniams rinkimams gal būtų 
ėjęs sklandžiai, jei Wallace nebūtų sumanęs ir vėl Įsigau
ti Į Alabamos gubernatoriaus postų, norėdamas, matyti, 
padidinti savo svorį krašto politikoje. Tačiau išstatyda- 
mas savo kandidatūrų, jis susidūrė su gubernatorium 
Brewer, kuris nesiryžo pasitraukti iš kelio, atseit, nekan
didatuoti. Prieš keturias savaitės įvykusiuose pirminiuo
se balsavimuose Brewer laimėjo pirmą vieta, surinkda
mas 42 nuošimčiu visų paduotų balsų, o Wallace — 40 
nuošimčių. .

Tai buvo pusėtinas smūgis Wallace’c prestižui. Bal
savimai parodė, jog net savo valstijoje Wallace nebėra 
toks1 populiarus, koks jis buvo prieš, kelis metus, kada ne
turėjo jokių rimtesnių oponentų, kurie būtų drįsę jam 
pasipriešinti.

Kadangi pirminiai balsavimai nebuvo lemiami (nei 
vienas kandidatas nesurinko per 50 nuošimčių visų pa
duotų balsų), tai ir teko skelbti rinkimus, kuriuose da
lyvaus tik Brewer ir Wallace. Galimas daiktas, kad 
Wallace tuos rinkimus laimės (tačiau rekordai rodo, 
jog per 35 metus daužiusia pirminiuose balsavimuose 
gavęs balsų kandidata^Alabamoje nėra pralaimėjęs rin
kimų). Bet jei jis ir laimės, tai jo prestižas, jo populia
rumas bus smarkiai nukritęs. Vis dėlto per dvejus metus 
(atseit, iki 1972 mėtų) jis dar turėtų progos atsigriebti. 
Visai kitoks reikalas būtų, jei lis rinkimus pralaimės: 
tuo atveju jo politinė karjera susilauks tikrų sutemų.

brėžusi jos charta. Deja, JAV LB-nę naujosios lietuvių 1 
LB-nės veikėjai šiandien yra pa- Į tos, jaunimo. Manau, jog 
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bei

sišovę jos veikios ribas perdaug 
plačiai praplėsti ir apimti ne tik 
lietuvių kultūros, lietuvybės iš
laikymo veiklos barus, bet jie kė
sinasi ją įvelti ir į grynai politi
nę Lietuvos laisvinimo sritį, ku
riai jau nuo seno JAV pavergto
sios Lietuvos laisvinimo kovai 
vadovauja Alto veiksnys. Juk

kurie LB-nės veikėjai apie Alto 
instituciją ir Vliką savo suvažia
vimuose žodžiu ir spauda nepa
lankiai atsiliepia, net užgaulio
ja. šiandien kai kurie LB-nės 
veikėjai (frontininkai) Altą puo
la, arba visai vengią savo kalbo
se jį minėti, tartum tokios insti
tucijos visai ir nėra arba ji bū
tų mažai reikšminga. Tokie ben
druomenės veikėjai l&ikraštyje 
“Į Laisvę" pereitais metate įvy
kusi Detroite Alto seimą bjau
riai suniekino. Tad nestebėtina, 
kad Alto veikėjai iš savo pusės,

tenciją nuo tų puolimų, nepa
lankiai atsiliepia apie tuos LB

čiai LB-nės organizacijai nėra 
sveika. Garbingo atminimo Pi
jus Grigaitis “Naujienose” bei 
laiškais susirašinėdamas, su L.

kandžiai puolė jos veikėjus, ku
rie, anot jo, kėsinasi sugriauti 
Altą, tiek metų Amerikoje, sėk
mingai Lietuvos bylą, gynusį. Jis 
savo poleminiuose straipsniuo?

kėsinasi sunaikinti ne tik Altą, 
bet ir visas kitas senųjų lietuvių 
organizacijas, pasisavindama jų 
veiklos barus.

Aišku, kad tokie nepalankūs

puliarumui gerokai pakenkė. Di
džiuma senosios kartos lietuvių 
ėmė ją laikyti grynai “dypukų” 
organizacija, kuri siekia pa
glemžti visas' kitas jau seniai 
gyvuojančias organizacijas ir 
jas Sulieti į vieną grynai “dypu-

B-nės veikėjų klaida, kad jie ne
pasistengė suprasti senosios lie
tuvių kartos nuotaikų ir jų dva
sios ir, užuot jiems atskleidus 
šios organizacijos tikslus ir jos 
veiklos barus, sukėlė juose ja 
nepasitikėjimą ir sudarė įspūdį, 
kad LB-nė ne tik panaikins vi
sas kitas, bet kartu ir seną, veik-

instituciją — Altą.

Lietuvių Bendruomenė ir 
jaunimas

Taip pat tenka apgailestau
ti, kad LB-nė per tiek metų 
JAV nuo jos chartos paskelbimo 
nesugebėjo iki šio laiko apjungti

bet toli gražu >ir naujieji lietu
viai ne visi jai priklauso. Ypač 
yra apgailėtinas faktas, kad jos 
veikėjai nesugebėjo įtraukti Į

nen..t

neikia, O kurgi frootnūMy
rriautoB sienos j pavensvarbiau 

kad jos 
kviesti į LB-nės eiles bei juo Į ją 
pradeda sietotte tik tada, kai jislJU: 
baigia mokslus. Ar nereiktą pra- ja tik frontininkai. Jie ją taip 
dėti juo domėtis ir jį traukti į Į susmukdė, kad jau iš jų pačių I 
j aunu ją bendruomenininkų ei-1 tarpo vienas kitas besisielojąs 
les dar jam esant pradžios nao- (ima šaukti, jog pagaliau turi bū- 
kykloje ar net vaikų darželyje, ti sutarimas,, turi būti laikomasi > 
Lituanistinių mokyklų mokyto- teisinių pagrindą. Tad nestebe- I 

tina, kad tokia siauros grupės- 
partija kaip frontininkai kelia | 
nepasitikėjimą rimtai, galvojan- i 
čiam lietuviui, kurte žiūri su itar- I 
tina baime ir į LB-nę, per kurią I 
frontininkai siekia užgožti visas 
kitas senai gyvuojančias grupes 
bei partijas, šitokį nepasitikėji
mą dar daugiau sustiprino da
bartinė p. Nainio vadovaujama 
Centro valdyba kad te tokiu jos 
paskelbtu aplinkraščiu, kuriame

P r-.
rySKus
kad irpavy

iai šiandion vactovau

I

jai turėtų šalia dėstomų dalykų 
organiynnti ir jaunųjų bendruo- 
menininkų ratelius. LB-nė tu
rėtų jiems vasaros metu ruošti 
stovyklas. Mano nuomone, tai

lioliką tūkstančių dolerių į Pietų 
Ameriką ar Australiją. Tokias 
stovyklos tikrai būtų jaunosios 
kartos lietuviškumui atgaiva.

rai organizuotos, jose turėtų pir
mauti tik lietuvių kalbą.

Pagaliau ar visi naujieji lietu
viai ateiviai sielojasi LB-nės eg
zistencija? Kiek jų domisi Benr 
druomene, apie tai galima spręs-

Šešioliktosios renkamas Altai su

ma, kad visi lietuviai tari sutilp-

rių kolektuojami solidarumo mo
kyčiai. Iš pranešimu aiškėja, 
kad vienoje apylinkėje yra 1283 
registruoti nariai, o solidarumo 
mokesčių tesurinkta tik 483 dol. 
Be to, rodo ir balsuotojų skai
čius renkant LB-nės tarybos na
rius. Juk renkant tarybą pasta
ruose rinkimuose tebalsavo ne
pilnai 10,000 balsuotojų. Palygi
nus su gyvenančių Amerikoje 
lietuvių skaičiumi, tik stebėtinai 
mažytė dalelė. Ta dalelė iš tiesų 
yra nepaprastai maža, turint 
galvoje tai, kad balsuoti buvo 
raginamas kiekvienas lietuvis,

reikalais JAV turi būti tik LB- 
nės žinioje, tik pagal jos skel-

bos skelbiama mintis yra dau
geliui gąsdinanti. Todėl ne' be

ganizacijos įstatais, pareiškė

Kadangi aukščiau minėtas ap-

vuoj ančias Lietuvos laisvinimo

rūmo mokestį, ar ne.
Lietuvių Bendruomenė 
frontininkų rėmuose

Kodėl LB-nė nesugeba ap
jungti visų lietuvių, net ir nau
jai atvykusių ? Gal viena iš svar
biausių priežasčių yra ta, kad 
LB-nės veikėjai jos populiaru-

litinę veiklą, Argi, jos veikla lie
tuvių kultūros baruose, lietuvy
bės išlaikyme, lituanistinėse mo
kyklose, netarnauja netiesiogiai 
ir Lietuvos išlaisvinimo kovai? 
Taigi, LB-nės veikėjų pastangos 
pasisavinti Alto bei Vliko veik-

A ‘ -'•' ir--- I' -.-Ik - ... - .

mai apie lietuvybės išlaikymą, 
apie jos lietuvių kultūros veiklą, 
bet spaudoje ir suvažiavimuose!< 
puola ir niėkina; Lietuvos laisvi-

rašciais LB-nę pristato taip, lyg 
ji būtų nauja pirmaujanti par
tija, kuriai visos kitos partijos

vieni LB-nės veikėjai tegali vi
siems lietuviams vadovauti ir 
kad tik frontininkų žmonės te
gali nuveikti'milžiniškus dar
bus, sudrebinti žemę.-

rų, vienų kitiems reiškiamų ado-

ir laisvinimo veiksniams

kėju veržimasis vadovauti te

daliniu, reiškiant nuombnę, kad

jų bei grupių atstovus, šitokia

(b. d.)
.v

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

f

f T . . a v. z" '
VLADAS GIVINSKAS spalva toli gražu nėra patikimas akmens bet tokio nusikaltimo nebus, jei pardavė- neveikia nei laikas, nei medžiagos, tarp 

'TT 4TTlVT'r'ATVC pažymys, ir pagal ją nustatyti, koks iš-jas sąskaitoje Įrašysi “Uralo emeraldas”
iJl AjsAIIjLI^iN l u tikro akmuo, yra be galo rizikinga. Jeigu 

anksčiau visi skaidrūs mėlyni akmens bu- 
Skaidriųjų brangiųjų akmenų, iškiliausi vo sefyrai, tai dabar jau žinome mėlynų 

topazų, mėlynų spinelių ir mėlynų dei- 
akvamarinai, alek mantų. Jei anksčiau visi geltoni akmens 

buvo topazai, tai dabar tarp geltonųjų ak
menų randams' sefyrų, spinelių, chrysobe- 
rilų, citrininų ir kt Taip pat ne visi žali 
akmens bus emeraldai ir ne visi raudoni 
akmens rubinai. Ir dar toliau: emeraldas 
visada bus žalias, rubinas — raudonas, 
akvamarinas žydrai melsvas, ametistas — 
purpuro (violetinės) spalvos, bet nenu
stebkime, jei deimantų rasime baltų, 
oranžinių, raudonų, mėlynų, rudų ir 
žalių; topazų — geltonų, mėlynų, baltų, 
oranžinių, ružavų; granatų — raudonų, 
geltonų, žalių; sefyrų — mėlynų, violeti
nių, baltų, geltonų, oranžinių ir tt, ir tt.

Mažiau susipažinusiems su brangiai
siais akmenimis yra lengva susipainioti 
šioje spalvų irjja<dų maišatyje, ir tuo la

 

biau, kacŲdlrangenybių parduotuvėse ne
vengiau! pirkėją dar labiau sumaišyti. 
Pavyzdžiui, kam gali ateiti į galvą mintis, 
kad puikus žalias akmuo, pardavėjo siū
lomas kaip Uralo emeraldas, yra Urale 
rastas žaliasis granatas, kad Cape ar Pietų 
Afrikos rubinas yra Kimberley kasyklų 
raudonasis granatas, kad orientalinis to
pazas yra geltonasis Ceylono sefyras? Aiš-

3

ir svarbiausi atsovai yra deimantai, rubi
nai, sefyrai, emeraldai.
sandritai, ametistai, kalnų kristalas, Įvai
rios kvarco atmainos ir tt, ir tt Pusiau 
skaidriųjų grupėje žymiausi yra opalai, 
žvaigždiniai scfvrai ir rubinai, ši grupė 
pati mažiausia. Neskaidriųjų brangiųjų 
akmenų grupėje svarbiausi akmens yra 
perlai, turkyzai, lapis lazulis, jadai, aga
tai ir kt. Mūsų gintarą randame visose 
trijose grupėse. Jo yra skaidraus, pusiau- 
skaidrausir—visai nepermatomo.

Senaisiais laikais atskirti viena bran
gųjį akmenį nuo kito nebuvo sukumų. Ak
mens spalva buvo pagrindinis akmens ta
patybės pažymys, todėl suklysti buvo sun
ku. Visi raudoni akmens buvo rubinai, vi
si žali — emeraldai, visi geltoni - topazai, 
visi mėlyni — sefyrai ir t. t. Tiesa, ša
lia rubinų, buvo granatų^ bet jų raudo
numas buvo tokio ryškiai skirtingo niuan
so, kad sumaišyti granatų su rubinais bu
vo neįmanoma. Taip pat lapis lazulio mė
lynumas ir išvaizda žvmiai skyrėsi nuo se- 
fyro, o ametistas ar emeraldas buvo leng
va atskirti nuo aleksandrito.

Modernioji geologija padarė perversmą 
per tūkstančius metų nusistovėjusiose tra
dicijose. Tyrinėjant brangiųjų akmenų ' ku, parduoti žaliąjį granatą kaip emeral- 
cheminąs ir fizines savybes, paaiškėjo, kad į dą yra įstatymu baudžiamas nusikaltimas,

t

( kurių jis dėvimas ir laikomas. Deimantai 
žmonėse pasklidę šimtais milijonų karatų, 
daugiau, negu bet kuris kitas barngiųjų

ir pasiaiškins,, kad jis-esąs nekaltas, jei 
pirkėjas nežinąs juvelyrinių terminų.
I Koki čia pavojingi vandenys nepatyru- akmenų, gal neskaitant granatų ir kai 
šiam pirkėjui, galima lengviau suprasti iš | * 1 ‘ : * —
pavyzdžių, kad, palyginus, tik.nelabai se
niai paaiškėjo, jog garsusis Portugalijos 
karūnos deimantas Braganza yra baltasis 
topazas, o garsieji rubinai Juodasis Prin
cas ir Timuras, saugomi tarp Anglijos ka
ralių brangenybių, yra ne rubinai, bet rau
donieji spineliai.

AKMENŲ RETUMAS DAR 
NEAPSPRENDŽIA KAINOS

Vienų ir kitų brangiųjų akmenų randa
me beveik visuose pasaulio kraštuose, bet 
net pačių gausiausių niekur ne per daug, 
o toki akmens, kaip emeraldas, rubinas, 
sefyras, aleksandritas net turtingiausiuose 
deposi tuose tik po keliolika ar keliasde
šimt per metus. O žmnoių, jų ieškančių ir 
pajėgių įpirkti, ypač stipriau ekonomiškai 
išsivysčiusiuose kraštuose,. vis daugiau ir 
daugiau, šitoks brangiesiems akmenims 
palankus ąantykis tarp pasiūlos ir paklau
sos turi didelės Įtakos į jų kainas. Kuo gra
žesnis akmuo, kuo jte retesnis gamtoje, 
tuo jis ir brangesnis. Išimtis tėra tik dei
mantai ir opalai. .

Deimantas nėra retas akmuo. Jis ran
damas keturiuose kontinentuose, ir jo pro
dukcija siekia dešimtis milijonų karatų

kurių kvarco atmainų, ir jo kaina norma
liai turėtų būti kažkur tarp auksinio topa
zo ir ametisto, šiandieninių fantastiškai 
aukštų kainų deimantas išsilaiko tik dėl 
dviejų dirbtinai sukurtų sąlygų. Jis tapęs 
tradiciniu sužadėtuvių akmeniu, dėl ko jo 
pareikalavimas nepaprastai didelis ir nuo
lat didėja, ir antra —-deimantų produk
cija yra stiprioje De Beers Consolidated 
Minning Co. kontrolėje, taip tvarkančioje 
deimantų paskirstymą rinkoje, kad jų 
būtų tik tiek, kiek būtina, ir kad pertek
lius rinkoje neveiktųjų kainų. O opalas —

Brangiųjų akmenų retumas mineralu 
pasaulyje labai relatyvus dalykas. Ko 
šiandien daug, rytoj gali būti maža, ir 
priešingai, ko šįąndien maža, rytoj gali 
būti labai daug, šitai palengvina mums 
išsiaiškinti, kodėl amžių bėgyje barngiųjų 
akmenų gradaci j a pagal jų vertę neišven-

pavyzdys yra puikus purpuro spalvos ak
muo ametistas. Praėjusio šimtmečio pra
džioje ametistas buvo vienas mėgiamiau-

akmuo, priklausantis priė pačių nuosta- 
baiusių ir puikiausių gamtos kūrinių, iki 
šiol nepasiekęs tokio populiarumo, kokio 
jis vertas, ir jo kainos yra peržemoš. Ak
mens nepopuliarumo, gal tikriau — ak
mens neigiamo išpopuliarėjimo kaltinin
kas yra garsusis anglų romanistas Walter 
Scott, savo romane “Kventinas Durvar- 
das” labai Įtikinančiai pavaizdavęs opalą, 
kaip dideles nelaimes nešantį akmenį, šis 
romanas, toks populiarus ir taip plačiai 
skaitytas prieš šimtą mėtų, dabar jau be
veik visų užmištas, bet tikėjimas opalu, 
kaip piktu akmeniu, tebegyvas tarp prie
taringų moterų, tikriausiai nei nežtoančių

per metus. Pagaliau jis toks kietas, kad jį { šio nelemto prietaro kilmės.
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mis prilygus deimantui, šiandien ametis
tas yra pusiau brangiųjų akmenų katego
rijoje. Perversmą ametistų kainose iššau
kė turtingų ametisto laukų atradimas Bra
zilijoje. Ir smūgis buvo, toks nelauktas ir 
staigus, kad net Anglijos karalienė Vikto
rija, ypatinga ametistų mėgėja, nespėjo 
Savo ametistus iškeisti į kitus akmenis. 
Ta pati Brazilija ir maždaug tuo pat metu 
sukrėtė ir akvamarinų kainas. Ir deiman
tai, kai tik buvo surasti Brazilijoje iri vė
liau Pietų Afrikoj, ne juokais buvo sujau-

dai, rubinai ir-sefyrai kol kas nėra patyrę 
jokių didesnių kainų svyravimų. Jų pa
klausa tokia didelė, o randama tiek ma
žai, kad jų vertės svyravimai nežymus ir

(Bus daugiau).
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ribos valdžia i tai rimtai žiūri

RUBINO, BURNA

paprasto nepastebėjo’

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

GERALDAS F. DA1MIDDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

Phone: Y Ards 7-1911

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

Garsiojo okeanų gelmių tyri
nėtojo Jact ues Cousteau, pran
cūzo sūnus Jeąn Michel Cous
teau, kurs yra vandeninių kon
strukcijų architektas specialis
tas, pasakė Los Angeles, kad 
žmonės nebeužilgo galės ir pra
dės statybą po vandeniu, pir-

Už Amerikos vėliavos panie
kinimą bausmė yra $1,000 bau 
dos ir metai kalėjimo.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tek 238-9787-8

YArds 7-1741 - 1742

Kad viceprezidentas Agnew 
savo kalbose neglosto kūtvėlų ir 
viešai pasmerkia riaušininkus 
ir riaušes, tatai labai nepatinka 
riaušininkams ir jų pataikūnam. 
New York Times kolumnistas 
James Reston viceprezidentą pa
lygino net su ekstremistu Jer
ry Rubinu, pagarsėjusiu savo ne
prausta burna Chicagos “Sep
tynių” byloje, pastebėdamas; kad 
aukšti valdžios žmonės turį ty
liau kalbėti, ir parinkti švelnes
nius žodžius.

1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

F tai viceprezidentas Agnew 
be kt. atsakė: James Reston “ra
do tinkama mane pavadinti eks
tremistu K lyginti su Jerry Ru
binu. J Mėnesį prieš susirėmimą 
Kento universitete (kur keturi 
studentai buvo nušauti), Rubi
nas kalbėdamas Kent State uni
versiteto studentams pasakė “kol 
jus nebūsite pasiryžę užmušti 
savo .tėvus, tol jūs netiksite re
voliucijai... Amerikos mokyklų 
sistema bus baigta dviejų metų 
bėgyje. Mes ją sugriausime. 
Liaukitės buvę studentais. Pasi
darykite kriminalistais. Mes tu
rime suardyti visas institucijas 
ir sulaužyti visus. įstatymus!”

Susirinkimų u parengimų

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

gųjų sprausminių lėktuvų triuk
šmo miesto gyventojams netek
tų kentėti. Pirmiausiai jis siūlo 
tokius aerodromus Los Angeles, 
New Yorkopajūriais ir Michiga- 
no ežere prie Chicagos.

MOVING
Apdraustas perkrausima* 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place 
Tol.: FRontier 6-1882

klaidą, bet nė vienas nė vieno 
trailerio nebuvo paėmęs, tad 
Momkus pašaukė policiją. Jis 
pasakė, kad tie traileriai buvo 
traktoriniais trekais atgabenti 
iš Madison, Iowa. Penktadie
nį 37 traileriai buvo nugabenti

Because so many of them are under 16. 
Dont help a good boy go bad. Lock your car. Take your keys.
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DR. LIONAS SHBUTiS
INKSTU, PC5L8S 1R 

prostatos chirurgija 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

Ofiso telef-: 776-2880 
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta,
Rez. tel.: WA 54099

— Atiduosiu, dėlko turėčiau 
neduoti.

— Na, o vištas argi irgi ati
duosi ?

— Na, vištų, tai neatiduosiu 1
— Tai kaip gis čia? Arklį, 

karves, aveles ir veršiukus ati
duosi, o vištų ne?

— O tai, kad tik vištų turiu.

Margumynai
KVIETIMAS Į KOLCHOZĄ
Partiniai agitatoriai įkalbinė

ja kaimietį stoti į kolchozą, įro
dinėdami kaip jam bus lengviau 
ir produkcija padaugės. Pagaliau 
įkalbėjo. Kaimietis pasidavė. 
Dabar prasidėjo toks dialogas:

-Lt Savo arklį Į kolchozą ati
duosi?

— Atiduosiu, dėlko turėčiau 
neduoti.

— Karves atiduosi?
— Atiduosiu, dėlko turėčiau 

neduoti. ’ •'
— Aveles ir veršelius atiduo-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

Kiek tokios iškreiptos infor
macijos,' perleistos per sovie
tų propagandos koštuvus, pa
veikia žmones už tūkstančių 
mylių, rodo pavyzdys su gar
siuoju sovietiniu rašytoju po
etu Jevtušenko, kurs savo ab
surdiškoje “dedikacijoje” per 
riaušes nušautiems keturiems 
Kent State universiteto stu
dentams parašė: “Devynioli
kameti Allison Krauze, tu bu
vai nušautas kad mylėjai gėles 
ir prezidentas pasakė, kad tų: 
esi bomas”...

Mark Twain teisingai pasa
kė, kad melas pusę pasaulio 
spėja apibėgti, kol tiesa batų 
raištelius užsiriša!

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

Antoinette Kalys, rast.

miausiai, žinoma, karines bazes, 
įmones mineralams apdirbti ir 
maistui gaminti. Jis be to pro
paguoja didžiulių aerodromų sta
tybą ant vandens, toliau nuo

YArds 7-1138-1139

Kolumbijos miesto Cartagena pakraščiuose yra daug lūšnyny. Vaikai maudosi griovyje, kuris atlieka kanalizaci
jos, vandentiekio ir plaukymo baseino pareigas. Kolumbijos vyriausybė, remiama UNICEF organizacijos, ruošia 

darbininkus kanalizacijos ir šuliniy statybai.
P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS  

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai- Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 Ir PR 80834

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kartom Avė. 586-1220

DR. V. P. TUMASONIS 
chirurgas 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telet GI 861S5

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

buvo dar 30 trailerių atgaben
ta. Tame tarpe 14 trailerių 
dingo. “Aš nežinau, kaip juos 
buvo galima pavogti”, sako 
Momkus. Tuos trailerius neį
manoma paimti ant motorinių 
platformų. Kas nors kur nors 
turėjo turėti apsčiai pasistatęs 
sunkvežimių”. Jis dar pridū
rė, kad sargai pranešę,

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 Sd. LITUANICA AVĖ.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67tb PL WAIbrook 5-8063

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S K U R S i J O S

I LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

linksmumo arba liadedo valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kepamu gėlės.

KAINOS PRASIDEDA NUO

2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVįl

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

Tsief.: PRcspect 6-5084

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečia d., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
Ii/ 2533 W. 71st Street
ta Telef.: GRoovehill 6-2345-6

DR. EDMUND L OARA 
27W W. SiSt STREET 

Tel.: GR 6-2400
JaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
z—4, 7—8, antrad., penkt. 10—4, ir 

_______šeštad. 10—2 vaL________

Rex. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUSfcRUA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Rex. tel. 239^683

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

Medical Building). Tel. LU 54446 
Priima ligonius pagal smatarimą 

Jei neatsiuepia. skambinti 374-8012

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
amrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Universitetu degintojai 
“bomai” ar “didžiavyriai” j i
Prezidentas Nixonas, pa-< 

smerkdamas tam tikrus van
dalų barbarų studentų poel
gius pasinaudojant protestų 
demonstracijomis Amerikos uni 
versitetuose, pasakė: “Kuo-1 
met studentai universitetuose 
degina pastatus, kuomet jie 
griebiasi smurto, laužo bal
dus, terorizuoja savo kolegas 
studentus ir terorizuoja fakul
tetą ((profesorius), aš manau,, 
kad tokius pavadinti bomaig 
yra perdaug švelnus žodis”.

Ištraukę iš viso sakinio tą 
vienintelį žodi “bum”, pačios 
Amerikos spauda, radio ir vi
sokios kitokios informacijos 
priemonės pakėlė riksmą, esą 
prezidentas Amerikos studen
tus vadina bomais!

IR gerkles ligos 
P4OTA1KO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET

su “protestantais”
Studentas Jaša Kazakov, So

vietų Sąjungos gyventojo žydo 
Josifo Kazakov sūnus, inžine
rijos studentas, studijuojantis 
Haifos technikos institute Iz
raelyje, kadangi sovietai neiš
leidžia j Izraelį važiuoti jo tė- 

jpgfvų, atvykęs į New Yorką prie 
ne- Jungtinių Tautų būstinės pra- 

dėjo protesto bado streiką.
Protesto streiko rezultate 

Izraelio delegacija Jungtinėms 
Tautoms gavo iš Jašos tėvo 
Josifo Kavakovo telegramą, 
pranešant , kad jis pats ir jo 
pati atleisti iš darbo.

DR ANNA BALfUNAS

Litter doesn't throw 
itself away; fitter 
doesn’t just happen. 
People causeft-and 
only peopIe can prevent 
it ‘People* means you. 
Keep America Beautiful

Ofiso talef.: PRo$p«ct 84229
Read, totof.: WAlhrMfc 5-5076

Kasdtoa nuo 10 iki 12 vai ryto, 
ouo 7 iki R vaL vak. Treė. uždaryta ’ 
Ligonius ppriima tik susitarus.

DR. S. BIEZIS
r«tof4 PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktMikniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas išdarytas 

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

Už vėliavos niekinimą x
Kongresmanas Herbert J. 

Burke (R. Fla.), kurs 1968 me
lais pravedė kongrese įstaty
mą, kad būtų baudžiami Ame
rikos vėliavos niekintojai, pra
nešė, kad teisingumo departs-• 
mentas pirmą tokią bylą fede-i 
ratinį ----- kriminalinį apkal-|
tinimą iškelia prieš “jipių” va-' 
dą Abbie Hoffmaną, vieną iš 
pagarsėjusių Chicagos “Septy
nių” bylos “didvyrių”, kurs 
radikalų demonstracijose Wes
leyan universitete, Kansas ir ki- 
tose vietose, Amerikos vėliavą 
naudojo sau kaip “nosinę”.

“Jo teisinas bus perspėji
mas kitiems radikalams, kad 
mūsų įstatymai liepia Ameri
kos vėliavą gerbti ir kad Ame-i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo l—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; rez4 PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
Priima tik susitarus.

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

dovas Momkus yra nu- 
ts žmogus, rašo Chicago 
iy korespondentas Frank 

stebina: Kas at- 
iriolika sunkveži- 

Innų trailerių Norfolk ir Wes 
|tern geležinkelių aikštėje prie 
2814 W. 79th Street?

Momkus yra prievaizda tos 
aikštės, kur tie traileriai buvo 
pastatyti. Per 12 valandų nuo 
penktadienio nakties ir šian
dien ryto 14 trailerių iš aikštės 
dingo. Kiekvienas traileris, 
po 40 pėdų ilgumo, kaštavo po 
$12,000. Momkus tuojau pra
dėjo skambinti visiems 35 kli
entams, kurie tuos trailerius 
naudoja, ar kas nepaėmė p«r

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WGST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 8 iki 11 ir nuo 4 iki & o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7lst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

•“contact, lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta trėČ.

LIETUVIS OPTOMETR1STAS 

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, III. 60618 Tel 52541952 

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



IXJVRAX

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siusti čeki arba Money Orderį tokiu adresu Tel. 715

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

■O

J:...:;.-;.:;;:

NAUJIENAS

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III’ 60632. Tai. YA 7-5980

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit- • * . •' .

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

83.50. 404 puslapiai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. -k Žemė — Pardavimui

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— MONDAY, JUNE 1, 1970

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Didelis pasirinkimas Įvairių pre* 
kiv- Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

tuotojų. Vicepirm. A. Kerelis 
parodė lentelės pavyzdį, kuri 
bus iškabinta Marquette Par
ke, Lietuvių Plaza vietovėje. 
Pakabinimas Įvyks lietuvių 
šimto metų Įsikūrimo sukak
tuvių išvakarėse, birž. 7 d. 1 
vai. p. p.

Juozas Skeivys priminė val
dybai daryti žygių, kad mies
tas apšvarintų gatves, Primi
nė, kad miesto ponai pasikėlė 
algas nuo $12,000 iki $15,000, 
didindami infliaciją ir tuštin
dami mūsų kišenes ir keldami 
nuosavybės mokesčius.

— Lietuvių Tautos Genocido 
paroda buvo specialiai išsĮX^-

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskirtį. visokeriopą ap
draudę. veikia notariatas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

pl

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymu 

2*4* WEST «9th STREET 
Tat: REpublic 7-1941

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

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

Skambinkit
LA 1-6047

Public Accountants.
Fringe benefits and bonus

RA 6-5751

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

Can M. PIERCALL 
or Mrs. CALLAHAN 

for appointment UN 7-8400

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. L AURA I T I S 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
. Pigūs automobilių .draudimai.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengtu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir

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

— Per jūrą į tėvynę — šitaip 
skamba Gen. Daukanto laivui 
pasirinktas lietuvos Jūros šau
lių šūkis, kurs Įrašytas i mece
nato Jobu Pakelio dovanotą 
kuopos vėliavą. Jūros šaulių 
vėliavos pašventinimas Įvyks 
š. m. birželio 21 dieną 2 vai. p. 
p. Vyčių salėje, Chicagoj, da
lyvaujant jūrostr šauliams ir 
svečiams iš arti ir toli. Bilietai 
Į iškilmes gaunami pas jūros 
šaulius ir pas patį iškilmių pa
rengimo pirmininką. Mykolą 
Maksvytį, tel. CL 4 — 2665.

K. ERIN GI S 
-CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups .ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti

Bend i x bendrovė pagamino Naciona
liniam širdies ir Plaučiy institutui 
mašiną, kuri pavaduos širdies ligo
niams dali širdies, kad iie galėtų ligo

ninėje pasveikti Ir sustiprėti.

NAUJA VIETA
SVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas ranch mū

ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.
TVARKINGAS APARTMENTINIS 

mūras, arti . Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 

[$45,000.
2 BUTU tvirtas mūras Marquette 

Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas $28,000

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. 843.300.

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas sazu. garažas. Arti 
visko, Marquette" Parke, $21,800.

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

— J. Puodžiūno Baleto Stu
dijos pasirodymas pyks šešta
dienį, birželio &d. 7:30 vai. pa
karę Jaunimo Centro salėje. 
Statomi du pilni baletai, ku
riuose dalyvauja Violeta Ka- 
rosaitė, Jaunutis Puodžiūnas, 
Simas Velbasis ir 80 studijos 
mokinių. Bilietai gaunami 
prie Įėjimo. Visi kviečiami 
dalyvauti. <

* — Amerikos Lietuvių Ta
ryba kartu su latviais ir estais 
ateinančių metų pradžioje, 
organizuoja konferenciją su
derintos informacinės veiklos 
gairėms nustatyti. Informaci
jos pagyvinimas būtinai reika
lingas Pabaltijo kraštų laisvi
nimo darbut Konferencijos 
programa rengiama New Yorke, 
o Konferencijai vieta numato
ma Chicagoje ir Clevelande.

ta Dariaus — Girėno posto sa
lėje peržiūrėjimui prieš išsta
tant Sheraton viešbutyje ame
rikiečių visuomenei. Gegužio 
mėn. 20 d. parodą apžiūrėti 
buvo pakviesti lietuvių spau
dos bendradarbiai ir redakcijų 
atstovai. Parodą parengė prie 
ALT’os veikianti komisija (J. 
Jasaitis pirm., dail. Z. Kolba, 
A. Valėnas, prof. Ad. Varnas, 
J. Bertašius, L. Prapuolenis ir 
J. Skorųbskas), o parengimo 
išlaidas padengia Amerikos 
Lietuvių Taryba. Amerikiečių 
visuomenei paroda bus birže
lio mėn.-13 — 20 dienomis. Iš. 
statymui vadovauja Drį Leonas 
Kriaučeliūnas.

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE
. .. 2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ŠT.> CHICAGO 

Telef. 434-4660

Costumer service.
ESSEX INTERNATIONAL 

3501 W. ADDISON 
8—4:30 P. M. 

539-2000

Džiunglės ( hicageje 
vai organizuo !>i ginti savo 

vaikis

susirinkusius Ope 
Jis priminė iga- 
reikšmingesnius 
pries greitkelio 
Protesto metu 

kurie lietu- 
aukš- 

Teisingus na- 
reikalavimus 

stipriai gynė Casimir Staszcyk. 
Jis nurodė blogas greitkelio 
pasekmes ir pareiškė, kad jis 
priešinsis bet kokiems pavo
jingiems planams, kurie kėsin
sis į pavyzdingą Marquette 
Parko koloniją.

Illinois seimo atstovas Frank 
Savickas taip pat pasisakė prieš 
greitkelio pravedimą.

Bacevičius padėkojo už gau
su dalyvavimą protesto mitin
ge. Padėtis yra rimta. Bacevi
čiui atrodo, kad protesto mi
tinge turėjo dalyvauti ne šim
tai, bet tūkstančiai žmonių.

Vicepirmininkas J. Bagdžius 
papildė pirmininko praneši
mą. — Begindami savo reikalus, 
turėtume laikytis vienybės, — 
pasakė Bagdžius. — Turime 
stoti i kova ne šimtais, bet visi.

Antanas Stakėnas papasa
kojo apie transporto eigą ir 
priminė kelis įspūdingesnius 
nuotykius operos viduje, kur 
buvo suėję tūkstančiai protes-

planuotojus, 
ros rūmuose.
liotų atstovų 
pasisakymus 
planuotojus.
stebėjo politikus,
vių balsais yra pasiek 
tesnes tarnybas 
mų savininku

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE'

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas-pardavimas. Beto 
šioje kontoroje daromi Ir liudijami 
vertimai, .jižpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitoki blan-

Algis Barkauskas prašė su
sirinkusius aukoti Lietuvių 
Plaza reikalams, nes teks su
ruošti atitinkamas krikšto iš
kilmes. Bacevičius pranešė, 
kad paskutiniu metu daug vy
resnio amžiaus lietuvių neiš
laiko pakarto timų egzaminų 
automobiliams vairuoti. Jis 
pasiūlė pagelbėti sunkumus 
turintiems vairuotojams, jei
gu bus galima pagelbėti. Besi
kreipdamas Į atitinkamas 
įstaigas, keliems vairuotojams 
jis jau padėjo. Vienas vyno 
specialistas davė paragauti 
Įvairaus vyno ir papasakojo 
apie vyno gamybą.

Organizacijon įstojo šie na
riai: Dr. Ona Vąškevičiūtė. 
Jonas Jonikas, Genovaitė Krik 
ščiūnienė, Albina Strasienė, 
Ona Mališauskienė, Frank Ja
nulis, Jadvyga Janulienė, Mack 
Jurgutis, Kazys Bertašius, Le
onas Juraitis, Joseph Juzėnas, 
Antanas Paužuolis, Emilija 
Paužuolienė, Kazys Leknickas, 
Jonas Balčiūnas, Robertas 
Kosmonas, Feliksas Putrius. 
Ona Indzelienė ir Vladas An
drijauskas.

Valdyba pasveikino naujai 
įstojusius narius ir prašė daly
vauti visuose susirinkimuose

Stasys P at laba

— Rašytojas Marijus Kati
liškis ir poetė Liūne Sutema — 
Katiliškienė ir poetas Henrikas 
Nagys skaitys savo kūrinius 
Akademinio • skautų sąjūdžio 
ruošiamos pavasario savaitės 
literatūros vakare Dainavoje 
birželio 20 d.

New Yorko zoologijos sodo gyventojas "Scandy" elgiasi visai kaip savo aplinką terŠią žmonės. 
Atsigėręs iš statinaitės, jis ją meta šalin. NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

PALOS — ORLAND AREA 
Vs — %acre lots. 
Fully improved. 

Sewers and water. 
$6,500 and up.

Call anytime 349-3460

ACE EASTENER CO.
4100 W. VICTORIA 

583-3838

istorijų, 
kaip mokiniai yra peiliais gra
sinami, apiplėšiami ir kaip 
ginkluoti pusberniai bėgioja 
mokyklų koridoriais, versda
mi vaikus stoti į gaujas arba 
jiems grasindami’’, skundėsi 
viena South Shore High mo
kyklos mokinio motina. Kita 
paliudija mačiusi, kaip gau
jos agentai veik užmušė vieną 
mokinį, o 50 ar 60 žmoniją “lik 
žiūrėjo”. Dar kita motina pati 
buvo gaujininkų dukart šū
viais sužeista. /l okius dalykus 
papasakojo policijos viršinin
kams apie 350 tėvų, susirin
kusiu Horace Mann elementa
rinėje mokykloje, 8008 S. 
Jeffery St, žadėdami organi
zuoti savo vaikų apsaugą, jei 
policija nepajėgianti apsaugo-

Juodukų gatv<- gttuja “Black 
done rangers”įsijungė Į save 
apie 50 gatvių gaujų, pasiva- 
;ino “Black P Slone Nation” 
r pradėjo smarkią rekrutavi- 
:u> kampanij:>, siekdami į sa- 
o “Nation” sutraukti visus 
segrų vaikus, pradedant ele- 
.)<mtariniy ‘mokyklų, baigiant 
u-.kštesniųjų mokyklų moki- 
dais. Tuo tikslu po mokyklų 
kiemus ir apylinkes pasipylė 
<>s gaujos agitatoriai, kurie 
nokinius verbuoja teroru ir 
‘rusinimais jįržudyti, jei Į 
’uują nestoja.

“Girdžiu baisiu

Good salary. & excel, tips.
Day week. — Good co-workers 

& working čond.
Call for appointment

966-1130

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKBJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREEPKITtS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PEXEAS KAZANAUSKAS, prezidentas

Chicago, IH. Virginia 7-7747

Passbooks

5’/Z%
Investment xvlaPI
bonus plan 

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

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA. PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave, 
CHICAGO. ILL. 60609 

TeD VI 7-3447

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. 2544320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Nėra kaltės be bausmės
Šiaurės Illinoj'aus universi

teto viceprezidentas Dr. Ri
chard Smith pareiškė, kad 
“vienu ar kitu būdu studentai 
turės sumokėti už universitetui 
padarytus nuostolius prieška- 
riniij demonstracijų metu”.

Sumokėti teks arba susiau
rinta mokslo programa, arba 
sumažintų naujų studentų Įsto
jimu, arba tiesioginiu išsimo- 
kėjimu. Padarytų nuostolių 
pataisymo išlaidos siekia $29.

PATIKIMA MOTERIS

“S
ras susisiekimas.

• TOOL AND. DIE
MAKERS

JOURNEYMEN TO 
REPAIR DIES FOR 

PRIMARY AND 
SECONDARY OPERATIONS

8 A. M. to 4:30 P. M.
Monday to Friday

• BLUE CROSS
• BLUE SHIELD
• PAID. PENSION
• FREE PARKING
• PAID HOLIDAYS
• NO LAYOFFS

APDRAUDŲ AGENTŪRA?
.✓*’*" nan”J.' automobi-

4 \lin, gyvybės, svei-
I jwawvfww—q katos ir biznio.

išsimoki 
limo sąlygos.

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

........... mu i ..............  , f Įkainavimas veltai, kreipkitės bet kada

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 1-4440.

OimXIASDO---------

NAUJIENAS 
--—s ran sans——

Protestavo prieš greitkelį
Marquette Parko Namų Sa

vininkų Organizacijos susirin
kimas įvyko š. m. gegužės 15 d. 
parapijos salėje. Susirinkimą 
pradėjo pirm. J. Bacevičius, pa
čioje pradžioje padėkodamas 
už tokį gausų atsilankymą. Jis 
pasidžiaugė vis augančia orga
nizacijos šeima.

Sekretorius Antanas Stakė
nas perskaitė praeito susirin
kimo protokolą, kuris buvo 
priimtas be pataisų.

Bacevičius parodė numaty
tą greitkelio planą ir visą apy
linkę. Kelias eitų iš pietų į. 
šiaure, nuo 98-tos i 55-tą. Tuo
jau jis papasakojo apie geg? 7 
d. įvykusį protesto žygį pas

4 BUTŲ MORAS: 3 po 4 ir 1—71 
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. 604a ir Francisco.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

Call: Frank Zapolis 
32G816 W. 95th St. 

GA 4-3654

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA 
160 akrų pieno ar galvijų produkci
jos fanną su kilnojama nuosavybe ar 
be jos. Geri trobesiai, 4 mylios i 

šiaurės vakarus nuo Stratford. ‘
BERNARD BOLAND 

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

T .EMONTE, 5 kamb. rezidencija. Gazo 
š’lima-, saražas. Sodas ir geras oras. 
Tik $18,500; Skambinti .PR 8-2236 

arba rez. 257-5542.
, i ...........................- ■-' ...............

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

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

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO 

" Valau kilimus ir baldus."
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050 savybių pirkimas ^pardavimas. Be to




