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Vadovybė įvedė į konferenci
jos salę Armstrongą, prie užge
sintų šviesų, kad nenutrauktų 
mokslininkų astronomų konfe
rencijos. Bet nespėjo vienas as
tronomas atpažinti astronautą 
jis tuojau paprašė autografo, o 
vėliau visiems paskelbė, kad ga
vo iš Mėnulio grįžusio didžiau
sios astronauto autografą. Tada 
salėje kilo toks didelis sujudi
mas, kad paskaitininkas negalė-

Tailandija paskelbė, kad ji pa
siųs į Kambodiją savanorių da
linius, apie 1,200 ginkluotų vyrų, 
parinktų iš pasienio gyventojų, 
kurie moka Kambodijos kalbą. 
Tie daliniai bus apginkluoti Ame 
likos ginklais. Be to, Kambodi
jos karininkai bus priimti Į Tai- 
landijos džiunglių karo mokyk-

vietų Sąjungos Molotovas, Chru
ščiovas ir kiti išmesti vadai.

^GOLANd
HEIGHTS

patenkinti, jei kuris jų vaikas 
būdavo priimtas į tikybinę se
minariją, bet jokiu būdu jie ne
manė, kad jų vaikas galės būti 
paskelbtas šventuoju. Kad ir su
vėluotai, bet Juan de Avila pa
skelbtas šventuoju.

♦ Okupuotoje Lietuvoje mi
rė žinomas gamtininkas, prof. 
Tadas Ivanauskas. Jis laidoja
mas šiandien.

— Vilniuje išleista Elino ir 
Gelperno knyga “Kauno getas ir 
jo kovotojai”, kurioje pasakoja
ma apie kalinių likimą. (E)

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
astronautai Leningrade nutrau
kė konferenciją, kad galėtų pa
sveikinti ir atvykusi astronautą 
Neil Armstrongą, buvusi Mėnu
lyje ir laimingai sugrįžusi i že-

■elio kariuomenė. Jie esą geresni' 
už arabų valstybių varto j am us 
sovietų T-55 tankus. Izraelitai 
Amerikos tankus1 pagerino įdė
dami britų gamybos patranką 
ir taupesnius dyzelinius motorus.- 

LONDONAS. - — Rinkimų 
kampanijoje sakant kalbą, į prem 
j erą Wilsona kažkas paleido 
kiaušinį. Nusivalęs kiaušinio dė
mes, premjeras šaltai pareiškė: 
“Jei konservatoriai laimės rin
kimus, tai už penkerių metų nie
kas neišgalės nusipirkti kiauši-

. Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
didieji bombonešiai ir po birželio 
31 d., kada turi būti atitraukta 
JAV kariuomenė iš Kambodijos 
gali, J?ūti panaudoti Kambodijos 
fronte, jei to reikalaus fronto 
padėtis ir reikės ginti amerikie-

—. Vilniuje, auto nelaimėje, 
žuvo menininkas Feliksas Mika- 
liūnas. (E)

MASKVA. — Sovietų politine 
milicija suėmė ir į beprotnami 
uždarė žinomą mokslininką Jau
nes Medvedevą, biologą. Jis už 
ankstyvesnius savo nepaklusnu
mo valdžiai pareiškimus jau me
tai buvo be darbo. Jo knyga, ku
rioje jis kritikavo genetikos mok
slų specialistą Trofima Lysen
ko, labai iškeltą komunistų par
tijos Stalino laikais, buvo išleis
ta Amerikoje pernai. Nuo to lai
ko Medvedevas buvo be darbo.

Dėl šio paskutiniojo sovietų mi
licijos arešto protestus valdžiai 
pareiškė visa eilė garsių sovietų 
mokslininkų, jų tarpe žymūs fi
zikai dr. Andrei Sacharovas ir 
dr. Piotr. Kapica, abu branduoli
nės energijos specialistai. Jie pa
rašė laišką vyriausiam sovietų 
prokurorui.

Suimtojo brolis, istorikas Roy 
Medvedev, pareiškė, jog jo bro
lis žinojo, kas jam gresia ir seno
kai laukė suėmimo. Jo vienas pa
skutiniųjų mokslo darbų lietė so
vietų pašto cenzūros nelegalumą 
ir konstitucijos pažeidimus paš
to biurokratijoje.

klausytojų pritarimą. Rinkimai 
įvyks birželio 18 d.

PARYŽIUS. — Buvęs -Pran
cūzijos prezidentas De Gaulle 
šį mėnesį išvyksta atostogų į 
Ispaniją.

Naujas sovietų 
erdvės skridimas

vadovybės ir iš narių, Garaudy 
neseniai paskelbė, kad prancūzų 

'"komunistų vadas Waldeck 'Ro- 
chet ičdavė Dubčeko pasitikėji-

| ta ir gerbia ambasadorių Švedi
joje* Holland, kuris jaunystėje 
buvo žinomas futbolininkas ir. 
vėliau negrų kolegijos preziden
tas. Amerikos negrai nieko taip 
nemėgsta, kaip būti koliojami 
žodžiu “nigger”.

Be demonstracijų uostų dar
bininkų unija paskelbė, kad keli 
laivai, New Yorko uoste pakrau
ti Su švedų gamybos “Volvo” au- 
tomobiliais, nebus iškraunami.

Kambodijoje į komunistų ran
kas pateko 10 televizijos techni
kų, jų tarpe 3 amerikiečiai. Tos 
televizijos komandos nuvyko į 
niekeno žemę ir dingo. Vėliau 
Kambodijos kareiviai rado jų au
tomobilius pakelyje. Su tais din
gusiais jau 23 korespondentai ir 
fotografai pateko komunistams į 
rankas ir daugiau apie juos nie
ko negirdėti.

Iš Vietnamo pranešama, kad 
Kambodijoje kovoja Laos komu
nistų kareiviai. Kadangi vieti
nių Kambodijos komunistų yra 
labai mažai, komunistų kariuo
menėje daugumą sudaro šiaurės 
vietnamiečiai, Laoso ir Viet Gon
go kariai. Jiems pavyko užimti 
P. Vietnamo šiaurėje vietnamie
čių poziciją ant aukšto kalno, 
kur žuvo visa šio artilerijos ste
bėjimo taško įgula: žuvo, 84 
sužeisti ir 15 dingusių.

Kambodijoje amerikiečiai su
rado dar vieną požeminę ligoni
nę pilną įvairių sandėlių. Jie bu
vo įrengti kalno šlaite iškastuo
se 37-se tuneliuose. Viso šioje 
ligoninėje buvo 150 bunkerių.

Kambodijos vyriausybė sosti
nėje Phnom Penhe praveda ka
ro atakos aliarmo bandymus. 
Paskelbti griežti įstatymai, net 
18- nusikaltimų ateityje bus bau
džiami mirties bausmė.

Atidaryta Pragos - Muencheno 
linija

BEIRUT Zah»

Sovietų Sąjun
ga paleido į erdves naują erdvė
laivį su ęgula. Skrieja du kos
monautai: pulk. Andrian Niko- 
lajev ir Vitaly Sevastianov. Erd
vėlaivis pavadintas ’’Sojuz 9”, 
apie jo tikslus mažai skelbiama 
žinių, sakoma, kad kosmonautai 
attiksią “techninius ir moksli
nius bandymus”.

Rusai sveikina astronautą 
Armstrong

PR AGA, Čekoslovakija---- Ka
ras jau seniai pasibaigęs, bet tik
tai vakar atidarytas geležinkelio 
susisiekimas tarp Pragos ir 
Muencheno. Tai pirmoji čekų 
geležinkelio linija su vakarų Vo
kietija. Pragos-Muencheno linija 
buvo nutraukta prieš 20 metų.

apie Amerikos darbininkų nuo
taikas} ' bandė suorganizuoti 
premjero Palmes susitikimą su 
unijų vadais, tačiau unijų fede
racijos prezidentas George Mea
ny atsakė valstybės departamen
tui, kad jis esąs užimtas ir su 
Palme neturįs laiko susitikti. 
Uosto darbininkų prezidentas 
Gleasonas tiesiog pareiškė, kad 
jis neturįs kada kalbėti su Šve
dijos premjeru, nes turįs orga
nizuoti prieš jį piketavimą.

Rochoyoo
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♦ Vakar Washingfonelanl<ėsi 
Venecuelos prezidentas Rafael 
Caldera. Kalbėdamas - spaudos 
klube jis nusiskundė, kad Ame
rika iš Venecuelos mažai perka 
prekių.

♦ Valstybės sekretorius Ro
gers vakar susitiko su sovietų' 
ambasadorium Dobryninu. Jie 
kalbėjosi apie Izraelio-Arabų ka-

Prie statybos darbininkų pri
sidėjo ir uostų krovėjai, vado
vaujami jų unijos prezidento 
Teddy Gleason ir Johnny Bo
wers. ši uostų darbininkų uni
ja seniai protestuoja prieš Švedi
jos duotus 45 milijonus dolerių 
Hanojaus valdžiai.

Kada premjeras Palme lankys 
Kenyon Kolegiją, Gambier, Ohio, 
kur Palme studijavo 1948 me
tais, uostų darbininkai iš Toledo 
ir Cleveland© žada važiuoti jo 
boikotuoti ir demonstruoti, šito
kią demonstraciją labai remia 
unijoje esą negrai, nes jie mėgs- 

Pulkininkas Nikolajevas yra' 
erdvių veteranas, skridęs 1962 
metais su “Vostok 3” erdvėlai
viu. Jo žmona irgi yra kosmo-

‘ LIMA. — Pąpgžemės drebėji
mo sukelti nuostoliai bus dides
ni, negu atrodė iš pirmų prane
šimų. Drebėjimas sugriovė An
čių kalnuose buvusią vandens už
tvanką, vanduo .įsiveržė į žmo
nių apgyventą tarpukalnę, nu
šluodamas kelis kaimus. Apie 
200 tūkstančių žmonių neteko 
namų, kai kuriuos miesteliuose 
sugriauta iki 90% pastatų.

Žuvusių tarpe yra keturi ame
rikiečiai: dvi vienuolės ir du Tai
kos korpuso nariai. Iš kaimyni
nių valstybių Peru gyventojams 
jau pradėta siųsti pagalba. Wa
shingtone skubiai susirinko Ame
rikos Valstybių organizacijos at
stovai svarstyti, kaip padėti Pe
ru vyriausybei.
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GAUS NELABAI ŠILTĄ PRIĖMIMĄ
šią savaitę į Ameriką atvyksta Šve

dijos premjeras Olof Palme. Spaudoje plačiai nuaidėjo švedų de
monstracijos prieš Amerikos ambasadorių Švedijoje Jerome Hol
land, kurį jauni švedai kolioja “nigeriu”. Švedijos politikų pareiš
kimai santykius tarp abiejų valstybių dar pablogino ir prezidentas 
Nixonas su premjeru Palme nesusitiks. Be šio protakolinio šal
tumo premjero Palmes laukia ir daugiau nesmagumų. Demons
tracijas prieš jį organizuoja New Yorko statybos darbininkąr, va
dovaujami buvusio Il-me Pasauliniame kare povandeninio laivo 
jūrininko, ndmų dažytojo Pete Brennan.

VIENA. — Rumunija, kurioje 
dar nesibaigė dideli potvyniai, 
gavo iš Amerikos tris kartus 
daugiau pašalpos, negu iš Šov. 
Sąjungos. Nuo potvynio nuken- 
tėjusiems sušelpti daugiau davė 
demokratinės vakarų valstybės, 
negu komunistinės.

CAPE KENNEDY. — Brita
nijos povandeninis laivas “Re
venge” sėkmingai išbandė nau
ją povandeninę raketą Polaris

PREZIDENTO KALBA APIE KAMBODIJĄ
WASHINGTONAS. — šiandien 8 vai. vakare Čikagos laiku 

prezidentas Nixonas kalbės per televizijos stotis apie Kambodijos 
žygį. Jo spaudos sekretorius jau pranešė, kad pasikalbėjęs su ka
riuomenės vadais, prezidentas Nixonas yra patenkintas Kambo
dijos ir viso Vietnamo karo eiga, šiai kalbai 
dentas posėdžiavo su gynybos sekretorium Lairdu,-jo pavaduotoju 
David Packardu, generolu Creighton Abramsu, admirolu McCain, 
štabo viršininku gen. Wheeleriu ir jo būsimu įpėdiniu admirolu 
Thomas Moorer. -d

Debesuota, dieną 60°, naktį 50. 
eidžiasi 8:19

♦ Oficialiomis žiniomis, Peru 
žemės drebėjime buvo 2,500 už
muštų. Bijoma, kad tas skaičius 
bus didesnis.

♦ Astronautas Armstrongas,

je. ši sala yra labai svarbi per
keliant lėktuvais iš Amerikos į 
Europą kariuomenės dalinius. ■

Dar nebaigtos derybos su Ispa
nija dėl pratęsimo Amerikos tei
sės laikyti karines bazes Ispani
joje. Kai ši sutartis bus pasi
rašyta, tada prasidės derybos su 
Portugalija.

Azorų salų reikšmė paaiškėjo 
II-jo Pasaulinio karo metu. Ta
da Terceiros saloje bazes turėjo 
Britanija, šiuo metu Lajes ba
zėje yra apie 4,000 amerikiečių, 
iš kurių pusė yra karių šeimos 
nariai. Salos gyventojams bazė 
duoda nemažai pajamų, joje dir
ba keli tūkstančiai portugalų. Už 
teisę laikyti bazę Portūalija rei
kalauja iš Amerikos ekonominės 
paramos.

♦ Senato komitete kalbėjęs (vastianov skrenda pirmą kar 
IBM prezidentas Thomas Wat
son Jr. pareiškė, kad jo nuomo
ne, Vietname Amerikai esąs tik 
vienas kelias: kuo greičiau iš
vežti visas karines jėgas ir pa
skelbti, kad Amerika klydo Įsi-

Sovietai nebeturėjo su įgulo- 
■mis skridimų nuo pernai metų 
spalio mėnesio, kada buvo iškel
ti iš syk trys erdvėlaiviai su sep
tyniais kosmonautais.

■ ■

Amerikietis ^tronautas’* NeR 
Armstrong Sovietų Sąjungoje 
buvo šiltai sutiktas sovietų kos
monautų ir mokslininkų, tačiau 
partijos laikraščiai apie jo vizi
tą beveik nieko nerašo ir žmo
nių dauguma visai nežino, kad 
pirmas žmogus išlipęs Mėnulyje 
lankosi jų šalyje.

tronautas Armstrong buvo pri
verstas visiems duoti autogra
fus. Salėje buvo 400 rusų moks- 

Paskaita buvo nutraukta, o as- liniukų.

Izraelio - Libano siena buvo palyginti rami, kol arabp partizanai ii 
Sirijos ėmė apšaudyti netoli sienos esančius izraelitu ūkius. Libano 
valdžia bijo, kad Izraelio kariuomenė gali okupuoti pietini Libaną 

iki Litanl upės.

Valstybės ambasadorius kitai 
valstybei staiga valdančios par
tijos laikraštyje pavadinamas 
kyšininku, jam dar tebesant ne
atleistam iš ambasadoriaus pa
reigų. Iki šiol Dubčekas, su so
vietų kariuomenės pagalba pa
šalintas ir partijos vado vietos,- 
buvo jo priešų, sovietų pataikū
nų vadinamas “silpnavaliu”, 
“naiviu”, “neapsisprendžiančiu”, 
tačiau niekas jo nedrįso iki šiol 
kaltinti kyšių ėmimu.

Čekoslovakijoje visi supranta, 
kad partija pradėjo paskutinį sa
vo keršto veiksmą. Jau kelios 
savaitės Dubčekas radijo ir spau
dos .yra puolamas.

Prancūzas išdavė Dubčeką

Čekoslovakijos įvykiai turėjo 
atgarsį ir Prancūzijos komunis-
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luoti čekų kareiviai. Prie kitos 
sienos du . kareiviai perėjo sieną 
iŠ Vengrijos.

JERUZALE.—Izraelio kari-

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas greit paskelbs 
savo nutarimą Izraelio prašomų 
karo lėktuvų klausimu. Net 73 
senatoriai kreipėsi į prezidentą Kambodijos vaikai sveikina pravažiuojančią JAV tanku koloną, šiuo keliu kiek pavažiavę, kaip fotografas, ši pa. 
ragindami jį duoti Izraeliui 125 veikslą padaręs, rašo, amerikiečiai surado slapią komunistu ryžty sandėlį su 170 tony ryžty,

lėktuvus. . ------ -  • -....... .. .........................— ' ■■■■ -

Azorų saloje
LISABONA. — Valstybės se

kretorius William Rogers, lan- 
pirmas žmogus mėnulyje, Mas-. kydamasis Portugalijoje, susi- 
kvoje padovanojo premjerui Ko-' tarė su jos vyriausybe pradėti 
syginui gabalą mėnulio akmens pasitarimus dėl Amerikos kari- 
ir sovietų vėliavą, kuri buvo nu- nių bazių Azorų saloje Terceiro- 
vežta Į mėnulį. Susitikimas įvy 
kęs labai draugiškoje dvasioje.

VIENA. — Austrijoje viešėjo 
nemaža vengrų ekskursija, iš ku- 

; rios net 2'1 narys nutarė pasilik-

Marjayoun
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sovietų invaziją, įteikė Dubče- 
ko priešams slaptų žinių apie 
Dubčeką. Matyt, Dubčekas per 
daug pasitikėjo Rochetu ir jam 
patikėjo kai kuriuos savo planus, 
kurie -buvo nukreipti prieš sovie
tų dominavimą Čekoslovakijoje.

čekų premjeras Lubomir 
Strougal penktadienį pareiškė, 
kad visi Čekoslovakijos diploma
tai, kurie buvo nusistatę prieš 
sovietų kariuomenės Įvedimą Į 
Čekoslovakiją 1968 metais, bus 
išmesti iš partijos ir iš pareigų. 
Jis neminėjo Dubčėko, tačiau 
visi ženklai rodo, kad sovietų 
draugai partijoje pasirengę atsi
skaityti su Dubčeku.ir rengiasi 
suduoti jam paskutinį smūgį. 
Abejojama ar bus Dubčekui ruo
šiamas teismas. Greičiausiai 
Dubčekas bus izoliuotas ir gy
vens privačiai kur nors Slovaki-

ALEKSANDRĄ DUBČEKĄ KYŠIU ĖMIMU 
Negirdėtas kaltinimas dar veikiančiam ambasadoriui

PRAGA. — Kaip vakar buvo pranešta, buvęs Čekoslovakijos 
komunistų vadas Aleksandras Dubčekas sugrįžo iš Turkijos, kur 
jis yra ambasadoriumi, namo. Tą pačią dieną, jam važiuojant 
traukiniu iš Vengrijos į Bratislavą, kur serga jo 80 metų motina, 
partijos “Rude Pravo” laikraštis paskelbė vyriausio savo redak
toriaus Miroslavo Moco straipsnį, kuriame Dubčekas vadinamas 
kyšininku. Jis savo mažame draugų ir patikėtinių būrelyje gau
davęs reguliariai vokus su pinigais už savo darbą partijos va
dovybėje.

šis straipsnis ir komunistų re- ■ ' --------- ~

Juan de Avila paskelbtas 
« šventuoju

VATIKANAS. Italija.- — Po
piežius Paulius šeštasis sekma
dienį paskelbė penkiolikto šimt
mečio pabaigoje Ispanijoje gy
venusį ir veikusį kunigą Juan de 
Avila šventuoju.

Juan de Avilą buvo to meto 
maištininkas, poetas ir šventos 
Teresės išpažinčių klausytojas.

Bet svarbiausia, Juan de Avi
la'buvo į katalikų tikėjimą per-
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platinimas yra vienas svarbiau-
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mokytoja, kuri kiekvieną nuglos
tė geru, šiltu žodžiu, kiekvienam 
pritaikiusi ką nors labai charak
teringo, kas parodė, jog ji yra 
mokytoja iš pašaukimo ir mei
lės. Va, tie baigusieji aštuonius : 
Jonas Alkevičius, Daina Astašai-

Montrealio atovykia “Baltija”, 
Lac Sylvere, St. Donat, Quebec,! 
Kanadoje, į šiaurę nuo Montrea’i

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Šią vėliavą laivui padovanojo 
mecenatas dr. K. Bobelis, šven
tė prasidėjo pamaldomis Tėvų

krikštamotė v. s. R. Kučienė 
Kairėje saliutuoja.laivo.vadė

R. Račiūno nuotr.

“Nerijos” vietininkijos gim
tadienio šventė sutapo su 
jūrų skaučių “Nidos” laivo 

vėliavos šventinimo 
iškilmėmis.

tu jūrinio skautavimokursuose 
sėkmingai besisemiančios žinias, 
kad Seserijos jūrų skaučių veik
la Chicago  j e dar-plačiau ir tvir
čiau išsiskleistų. B. J.

vadovės jau piaustė kūmos py
ragą ir “Nerijos” vietininkijos 
tortą, užgeriant kava ir vaisvan
deniais. Gausų svečių ir tėve
lių buri, besivaišinantjx skanu
mynais ir besidžiaugianti labai 
pagyvėjusią Chicagos jūrų skau
čių veikla, jūrų skautės linksmi
no skambiomis dainomis.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
XXXZXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXy

1970 m. rugpjūčio 1-8. (Tuo 
pačiu metu su atskira programa 
ir tvarka stovyklauja Montrea- 
lio skautai-ės).

MOKESTIS
$25. $5 įmokama su registra

cija, likutis — stovykloje.
LSB Vadovų Lavinimo

Skyrius

Visa šventė buvo gerai su
organizuota ir labai sklan

džiai praėjo,
tuo parodant vadovių sugebė

jimą ir pareigingumui, šventės 
proga išėjo ir naujas “Nidos 
Garsų” laikraštėlio numeris, lei
džiamas laivo jūros skaučių.

dabar turės įgyvendinti kiti tau
tiečiai. PLB kongreso ihetu A.* 
Krausas viešėj o-JAV ir daugely
je lietuvių kolonijų skaitė paskai
tas apie Vydūną, rinko medžia
gą monografijai; Gyvendamas 
Australijoje, dalyvavo bendruo
meninėj e veikloje, dirbo skautiš
koj e vadovybėje^ savo laiku bu
vo skautų rajono vadu..

VLIK O SEMINARAS 
JAUNIMUI

LS Seserijos Vyriausioji Skau
tininke s. Lilė Milukienė ir Vi
durio rajono vadeivė ps. Irena 
Kerelienė ragina visą skautiš
kąjį jaunimą dalyvauti Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto birželio 6-7 d. Chicagos Jau
nimo Centre rengiamame politi
niame seminare jaunimui. Semi
naro tikslas — supažindinti jau
nąją kartą (20-30 m; jaunimą) 
su įvairiais Lietuvos laisvinimo 
darbų aspektais: Ta pačia pro
ga seminaro dalyviai, prelegen
tai ir Vliko atstovai turės pro
gos atvirai ir 'nuoširdžiai pasi
dalinti nuomonėmis ir arčiau vie
ni kitus pažinti.

Darbotvarkėje yra numatyta:

LINKSMAS RATELIS PO RIMTOSIOS MINĖJIMO DALIES 
Chicagos tuntų šv. Jurgio sueigoje.

PROGRAMA
Stovyklos skilčių ir .asmeniniai 

skautiški uždaviniai; stovyklos 
įrangos ir papuošimai; pašneke
siai ir užsiėmimai apie vadovavi
mą draugovei-vienetui( lituanis
tinį vieneto lavinimą, programos 
planavimą; diskusijos šių dienų 
klausimais. (AM rašto uždavi
nius galima atlikti iš anksto).

YPATINGAS DĖMESYS
jauniesiems vadovams, šią va

sarą stovyklose vadovaujantie
siems; pageidaujami keli atsto
vai iš kiekvienos JAV-Kanados 
vietovės ir jau pradėję AM.

VADOVAI
Ąžuolo Mokyklos instrukto-

DU BIČIULIAI, DABAR SUSITIKĘ AMŽINYBĖJE...
V. s. Antano Krauso šeimą (dešinėje), Uvyksrančią 1953 m. iš Vokietijos j Australiją, geležin
kelio stotyje palydi Vydūnas (kairėje su palydovu šuneliu). Kaip žinomi, v. s. Antanas Krau

sas buvo Vydūno globėjas, gerbėjas ir jo rastų tyrinėtojas.

Er. Vydūno fondas buvo ASS 
įsteigtas 1952 metais. Tradici-

DALYVIAI
Skautai nuo 17 metų amžiaus 

(išimtiniais atvejais—jaunesni) 
su tuntininko, vietininko pritari
mu.

Dėmesio, Broliai Vadovai?
Lietuvių Skautų Brolija 1970 metų vasarą ruošia vadovų la- 

vimmo Ąžuolo Mokyklos praktinę sesiją stovy Idoj e.

Kol lietuviai maldavo, pra
šė, ir peticijas rašė, kruvinais 
faktais rodydami kaip arkidi- 
ocezijos valdininkai — kuni
gai, klebonai ir monsinjorai 
juos skriaudžia bažnyčiose, 
parapijinėse mokyklose ir sa
vose kapinėse, tol The New 
World tylėjo lyg susičiaupusi 
žuvis; net lietnyiams suruošus 
keletą demonstracijų ir pike- 
tavimų prie paties ekscelenci- 
jos rūmų ir spaudai memoran
dumo tekstus išdalinus, arki
diocezijos organas nė žodeliu 
neprasitarė;

Tik paskutinėmis savaitė
mis, lyg kokiam iš tolo stipriam 
vėjui papūtus, , Lithuanians ir 
St. Casimir Lithuanian Ceme
tery pasidarė savaitinė tema. 
Net tokį krikščioniškam ir 
bendrai laisvajam pasauliui 
svarbų dokumentą, kaip Vil
niaus arkidiocezijos 40 kunigų 
memorandumas Sovietų prem 
jerui buvo New World tik 
trumpai, puse skilties nežymiai 
paminėtas, o štai gegužės 29 d. 
laidoje jau iš anksto paskel
bia, kad tą memoraūdumą —- 
deklaraciją “The New World 
will publish in full next week”.

Gegužio 22 d. numeryje bu
vo Įdėti platūs aprašymai apie 
Vėliavų Alėjos statymą šv. Ka 
zimiero kapinėse su keliomis 
foto nuotraukomis, išskiriant 
troką su kabliais, šiame pas
kutiniame n-ryje . yra straips
niukas apie kenčiančius žmo
nes rusų pavergtoje Lietuvoje 
ir antras apie Kapų Puošimo 
dienos apeigų programą kazi- 
mierinėse. Iš pateiktų apeigų 
programų arkidiocezijos 28 ka 
pinėse, kazimierinėms duoda 
daugiausiai vietos.

Štai kaip ten aprašoma Vė
liavų Alėja:

“Nauja “Avenue of Flags” 
bus pašventinta Mišių progra
ma? pasibaigus. Nuo Įėjimo Į 
administracijos pastatą (“kop 
tyčios” jp) išilgai vyriausiąjį 
kelią į kapines tiesia linija iš
statyta penkios dešimtys repre 
zerituojančių visas 50 valstijų 
aliuminijaus vėliavstiebių su 
paauksuotais rutuliais galuose.

Ant kiekvieno stiebo plevė
suoja didelė JAV vėliava, pa
aukota kapinėms mirusio ve
terano šeimos (Kiekvienas vė
liavų stiebas pagerbia kapinė
se palaidoto veterano atmini
mą.

“Vėliavų Alėja” buvo parū
pinta kapinėms bendromis 
Amerikos Legijonų Dariaus- 
Girėno ir Don Varnas Postų 
pastangomis, kurie tam pro-

vėliavėlėmis Kapų Puošimo 
dienomis. ; To vietoje,šių dviejų 
Legijonų Postų nariai pasta
tys stiebus ir iškels vėliavas 
penkis kartus per metus —Ka 
pų ‘Puošimo Dieną, Vėliavų 
Dieną, Nepriklausomybės Die 
ną, Darbo Dieną ir Veteranų 
Dieną. JAV vėliava kasdien 
pastoviai'plevėsuos ant stiebo, 
pastatyto kapinių aikštėje prie 
administracijos pastato”. ...

Timed Danaos et dona fe- 
rentes (bijausi danajų ir do
nnas duodančių), sakydavo 
daugiau už mūs patirties turė
ję senovės graikai. J. Pr.

Seniau mus žudė kulkomis, dabar 
— daina. Prel. J. Kučingis

. Yra Ue.?as Pat> ar, lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birelio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 
ir badu. Kaina $3,00.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą. •

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GĄ. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl.. 
$1.00.

Dr. J. Kaškelis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
ir Įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. ‘

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

H. Tautvaišienė, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tai. ,$1.25.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis; ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

Šitie vyrai dalyvaus Skautoramoje. Tai audėjų grupė- Sėdi iš kairės: Dręsutis Atkočaitis, Linas Go
bis, Saulius Čemis, Kęstutis Atkočaitis ir Kęstutis Nemanis. Stovi instruktorius, paskaut. Arūnas 

Vaitaūaitis.
Nuotrauka Prano Gobio

NAUJOJI "NIDOS" LAIVO VĖLIAVA
Laiko krikštatėvis dr. K. Bobelis, dešinėje — 
ir. "Nerijos" vietininkė ps. A. Jovarauskienė.

Živilė Karaliūnaitė.

dr. Jono Puzino paskaita “Padė
tis okupuotoje Lietuvoje”. 11:45 
va!. — dr. Stasys Bačkis kalbės 
tema ‘Tarptautinis Lietuvos sta
tusas ir diplomatinė tarnyba”. 
2:45 vai. p. p. prof. M. Mackevi
čius — “Lietuvos nepriklauso
mybės poveikis valstybingumo

Wouldn’t it be a 
shame ir you save

Nauja vietininkija 
Chicagoje

Ten, kur Baltijos bangos

į krantą mėto sudaužytų Jūra
tės rūmų gintarėlius ir glosto 
baltas smėlio kopas, tyso ilgas 
£8 kilometrų smėlio kaspinas — 
Kuršių Nerija. Padavimai sa
ko, kad seniai, labai seniai, Ne
riją supylė milžinė‘Neringa, gel
bėdama Kuršių marių žvejus nuo 
rūstaujančių Baltijos bangų. Ge
rosios milžinės garbei Kuršių Ne
rija liko pavadinta Neringos var
du. Pati Kuršių Nerija, turėda
ma nepaprastą gamtos grožį, vi
sais laikais viliojo, traukė jūri
nės gamtos mylėtojus, turistus, 
stovyklautojus, mūsų jūrų skau
tus ir skautes.

šiai pagundai neatsilaikė ir la
bai išaugęs Liet. Skaučių Seseri
jos jūrų skaučių “Nidos” laivas 
Chicagoje, LSS-jos Vyriausios 
Skautininkės s. Lilės 7/ilukienės 
įsakymu gegužės 24 d. perfor
muotas j “Nerijos” jūrų skau-

Vyriausio Skautininko 
duotoj ui: s. č. Kiliulis, 51 Tar- 
rey St., Dorchester, Ma.' 02124

VIETA

riąi: s. č. Kiliulis, ps. V. Piečai 
tisr v. š. A. Saulaitis.

REGISTRACIJA

4.30 vai. Jaunimas Lietuvos 
laisvinimo organizacijoje ■— 
Romas Kezys, Vliko Valdybas 
narvs.

Sekmadienį, birželio 7 d.

kienei, “Kernavės” tuntininkei 
ps. D. Dundzilienei ir “Litua- 
nicos” tuntininkui s. Z. Jauniui. 
Iškilmingoje sueigoje - Atrapor
tavus vadovybei, įnešus vėliavą, 
sugiedojus Lietuvos himną, bu
vo perskaitytas ir pasirašytas vė
liavos šventinimo aktas, vėliavą 
įteikiant laivo vadei.

Seserijos Vyriausia Skauti
ninke s. L. Milukienės Įsa
kymuose linkėjo augti nau
jai vietininkijai darbais ir 
narėmis bei vadovėmis, iš

augant iki tunto.

“Nidos” laivo įsakymai paskel
bė keliolika jūrų skaučių įsigiju
sių naujas specialybes bei perė
jusias Į naujus laipsnius. Buvo 
Įvardintos ir ypatingais gabu
mais bei darbštumu pasižymėju
sios laivo sesės. Pirmieji '“Neri
jos” vietininkijos Įsakymai-skel- 

; bė naują jūra skaučių vienetų 
į persitvarkymą/:.

Sveikinimo žodžiuose gražių 
linkėjimų naujos vėliavos nešė
joms ir išaugusiam jūrų skaučių 
vienetui išreiškė rajono vadas-y. 
s. P. Nedas, vadeivė ps., L Kere- 
lienė ir tuntininkas s. ‘ Z. Jau
nius. “Aušros Vartų” ir “Ker
navės” tuntų adjutantės per
skaitė ir įteikė sveikinimo adre
sus. Platesnį sveikinimo žodį ju
rų „skautų vardu tarė j. v. s. Br. 
Juodelis, iškeldamas vieneto vė
liavos įpareigojimus ir veiklos 
prasmę, keliaujant Kuršių Ne
rijos kojomis, nuolat plaukiant 
Į Baltijos krantus. Baigus iškil
mingąją dalį, buvo paminėta Mo
tinos Diena, ūdrytėms atliekant 
programą ir mamytėms įteikiant 
po gėlę. Ypatingai gražiai gėlių 
vainikais buvo papuošti vėliavos 
kūmai bei garbės svečiai. Jūrų

ĮVYKIAI
ANTANAS KRAUSAS 

NUKELIAVO PAS VYDŪNĄ
Antanas ‘Krausas, pedagogas 

visuomenininkas, skautininkas, 
po širdies priepuolio ištiktas da
linio paralyžiaus, mirė Melbur
ne gegužės 3 d. Velionis, gimęs 
1905 m. Sedoje, buvo baigęs Tel
šių gimnaziją, Vytauto D. uni
versiteto humanitarinių mokslų 
fakultetą. Mokytojavo Šiaulių, 
Skuodo, Rokiškio, Kelmės gim
nazijose, eidamas inspektoriaus 
ir vicedirektoriaus pareigas. Po
kario metais organizavo lietuvių 
mokyklas V. Vokietijoj^ buvo 
Detaoido, Greveno, Augustdorfo 
lietuviškų gimnazijų vicedirekto
rium. Pradėjęs bendradarbiauk 
spaudoje 1932 m., išeivijoje ak 
kūrė ir 1945-58 m.- redagavo 
“Skautų Aidą”. Spaudai yra pa
rašęs ar redagavęs 10 knygų ir 
metraščių. Būdamas didelis Vy
dūno gerbėjas, A. Krausas ji gio<- 
bojo Vokietijoje ir rūpįnosi jo 
raštų, leidimu. -Juos buvo paruo-. 
šęs spaudai, dirbdamas, viename 
archyve-bibliotekoje. Vydūno

retirement and t J 
wasnothingto 
retire to?

sirasti “Craft of Lithuania” sky
rių. Ten bus kuo akiai ir širdžiai 
pasidžiaugti, o kartu ir savo 
skautukus pradžiugųiti.

Užbaigė mokslo metus
LB Detroito apylinkės šešta

dieninė lituanistinė mokykla šių 
mokslo metų paskutines pamo
kas turėjo gegužės 23. O gegu
žės 24 buvo užbaigtuvių iškil
mės Dainavoje.

Po pamaldų, po gerokos per
traukos ir ant sienų priklijuotų 
mokinių piešinėlių apžiūrėjimo, 
iškilmes keletu žodžiu pradėjo 
mokyklos vedėjas Kostas Jurgu
tis. Pats įspūdingiausias daly
kas buvo “abiturientų”, taigi aš
tuntokų su mokykla atsisveiki
nimas. Jų buvo 15 ir du trečda
liu sudarė vyrai. Pirma žodį ta
rė jų mokytoja Jūratė Pečiūrie
nė, o paskui visi 15 atliko ga 
dešimties minučių programėlę, 

■paskaitydami, pamainomis, aš- 
tuonerių metų “istoriją”. Tas 
skaitymas, tai tartum viešas eg
zaminas prieš publiką. Išgirdo
me švaraus tarimo; išgirdome su 
didelėmis pastangomis ir žiau
roku akcentu tariamų lietuviš- 
kų žodžių. Bet ką gi dabar? Juk 
nebe 1960-ji, juk tie vaikeliai 
nebe jlaetuvoj ir nebe Europoj 
gimdyti. Džiaugėmės jais to-

Arkidiocezija staiga “pamilo” kazimierines
Savaitraštis The New World 

yra Chicagos Rymo katalikų 
arkidiocezijos ii- jos arkivys
kupo kardinolo Kodžio orga
nas ir jo ' -politikos reiškėjas. 
Paskutiniu metu šis organas 
padarė Įdomų zigzagą, būtent 
elgsenoje su Chicagos lietu-

Jėzuitų koplyčioje, kurių metu 
ps. kun. A. Kezys S. J; pašventi
no “Nidos” laivo vėliavą, jaiko- 
mą kūmų; v. s. R. Kučienės ir 
dr. K. Bobelio. Po pamaldų vy
ko iškilminga jūrų skaučių su
eiga jaunimo Centre, dalyvau
jant rajono vadui v. s. Pr. Nedui, 
vadeivoms: ps. L Kerelienei ir 
v. s. A. Karaliūnui, “Aušros Var-

Damušytė (viena iš keturių ge
riausių)! Algirdas Duoba, Pau
lius Kuras, Rikantas Majauskas, 
Rita Matvekaitė, Robertas Pa
laikis, Vytautas Petrulis, Romas 
Rudis (vienas iš geriausių 
geriausių), Danguolė Sadaus
kaitė, Kęstutis Smalinskas, Ar
vydas šepetys (vienas iš ketu
rių) ir Rasa Žemaitytė (viena iš 
keturių). R. Žemaitytė ir A. 
šepetys mokinių vardu padėko
jo mokytojams ir pažadėjo būti 
kerais lietuviais. ,

Po aštuntokų, pradedant pa
rengiamuoju ir baigiant septin
tuoju skyriais, buvo perskaito- 

Eyąor Bonds are lost, de™1 užbaigtuvinė statistika (tiek 
or stolen, ■»€ simply replace (nokinių klasėje, tiek per metus 
without cost . subyrėjo, tiek keliame į sekantį,

So there’s no risk,. tiek gauna vasaros darbus...) ir 
030 ^Apdovanojami geriausi mokiniai.

vte^^yoaneedto,foranpatai atlįko kiekvieno
about SavingsB^okytojai- Atsiprašau, moky- 

|L yoar retirement »!<»• Pasirodo, išskyrus vedėją, 
iSk One$25BondanKmttt°kytojauja vien moteriškos ly- 

be a pretty good staijies. Knygas dalinti padėjo LB 
IPanotontyawaytftvietimo vadovas Vytautas Pe- 

hs8ome> insnre money -for .gerulis. gja paaiškėjo, kad kuo

XiSto ' T6® f:/'
amams truko knygų. Kai kur 1 « i • a •: nokytojos iš savo kišenės prisi-lcLK6 Stock m America nupirko, kai kur tik garbės Buy US. Savins Bonds & Freedom Share* ipus Įteikė... Ar ne gėda LB va-

■ lovytei?!
Po iškilmių stovyklos valgyk- 

>je aštuntokams buvo surengtos

TYLI, BET STIPRI VYDŪNO 
FONDO VEIKLA

Fondo valdybos pirmininkas 
fil. s. V. Mikūnas praneša, kad 
1969 m. kalėdinių sveikinimų pie
šiniai buvo nemokamai paruošti 
dailininkių filisterių B. Bulotai
tės ir Z. Sodeikienės. Paruoštos 
ir platinimo darbus vykdė fil. s. 
V. Mikūnas, s. D. Eidukienė, ps. 
R. Merkys, A. Jagutienė, ps. R. 
Kviklytė, B. Srubas ir ps. D. 
Tallat-Kelpšaitė. Platintojų tin
klas siekė arti 900 asmenų, ku
rie išplatino per 20,000 sveikini-

‘.t;

Siųskite fil. 
Castleman S~ 
92509.

NEATSITL
Skaitytojar 

stetejęj kad ai 
sų Skautijos’- 
nose” nebuver 
vengiamos ' 
priežastys: r 
“Rambleris” • 
gegužės 22 d? 
das”, gegužės 
5)! Abu įvyk 
ną.

’’RamblerK 
vus bėgius,. 1 
parkinimo ai? 
kinei dešini 
joint”). Po p 
šinysis ratas' 
jxfc«^čiū Die, 
greitis buvo 
joint” sprogii 
greitkelyje ir

Automobili 
vinininkas, ki 
ta ši senoji i 
kitą (“trade i 
ketų parodyti 
nešti didiesiė 
raščiams, nes 
sis, kuris su 
padarė 93,00C

kiene. “Nidos” laivo sesės buvo 
pergrupuotos į du atskirus “Ni
dos” ir “Juodkrantės” laivus, jų 
vadėmis paskiriant Živilę Kara- 
liūnaitę ir Giedrę Leonaitę, su 
laivų globėjomis v. s. R. Kučiene 
ir A. Malašauskiene. Į išaugu
sią “Nerijos” vietininkiją Įėjo ir 
gintarių (vyresnių jūrų skaučių) 
kandidačių įgula, kuriai laikinaį^g^ygjy įgVU komiteto nariai bei 
vadovauja pati vietininkė

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

^as mUS ^auPom^ jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

1O? jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
• t 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

nėšio pirmos.

10.00 vai. Padėtis okupuotoje 
Lietuvoje — skaitys Dr. Jonas 
Puzinas, Vliko Valdybos narys 
i 1.45 Tarptautinis Lietuvos 
Statulas ir diplomatinė tarny
ba — Dr. Stasys Baikis, IJetu- 
vos Atstovybės Washingtone 
Patarėjas
T.15 - 2.15 pietų pertrauka.
2.45 vai. Lietuvos nepriklauso
mybės poveikis valstybingu
mo sąmonei. — Prof. M. Mac
kevičius

UNIVERSAL

■..aT-

;M'w
fcl . /i E

Studentai, iki 30 metų jau
nuoliai ir svečiai kyiečiami se 
minore dalyvauti (Pr.)



10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams —____    $20.00
pusei metų _—________ $11*00
trims mėnesiams - _ $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kitose JAV vietose: 
metams ---------------------- $18 00

pusei metų $10.00

ęs bran

Or

jimus ir 
■a aidėję 

gies-

tu koply-

j -r— 4**VA¥M***M • W>W^< *

mis ir pasklido po amžinąjį mies- kuriomis matome,

čia ilsinčius brangius žmones. čiame baisiai netobulos. Pa-
Bet mirusiųjų mieste padaryta vyzdžiui, šviesos (regėjimo) ir 
nepaprastai didelė pažanga: j is (garso (girdėjimo) vibracijų tik 
labai pastebimai auga. Tiek daug 
naujų paminklų jau pristatyta 
naujai Įrengtuosiuose lotuose, o 
kiek dar už jų laisvas žemės! Už-

labai mažas mastelis užgauna 
mūsų juanis, didžiausioji daugu
ma jų per mus pereina kaip van
duo per rėčius. Pavyzdžiui, tyla.'

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien -------- -------

. 10 *

Būdingas is1 14 Dirvoje straips- 
r> • - j -j " ntraštės, kurį galėtu-IT les dv idesimt metų seij atsišaukimu, pakar- 

pusakė senate kalbų, kurią ji pase laikraščiuose, ra
cija”. Toji kalba buvo nukreipi
McCarthy, kuris pasižymėjo sainėlės” išvykai j Pie- 
los metodais. Savo kampaniją H remti sudaryti glo 
mą valdžioje jis pradėjo 1950 metai- * GIobos komite- 
rioje pareiškė, jog Valstybės^1? ~ Barz- 
apie pusantro šimto asmenų, j; pr R Plrminm’ 
.nuniScais aiba tiesiog priklaus Lenkauskienė ir dr. 
di, visų tų parsidavėlių’' vard”... ir išvardinti ki- 
sirinkusiai jo kalbos pasiklausą JAV miestuose, kur 
dė popiergalį, kuriame menam?'*- '7, X . d 
narni “išdavikai”.’ >agalbiniai komitetai

Toji jo kalba sukėlė didžią“^ įį^,va” H 
nepasitikėjimo bei persekiojim^eS^, dVa 

grįstais įtarinėjimais McCarthy “reprezentuoti lie- 
suomenėje buvo sukelta didžiaunj meną P. Ameri- 
naudojamų metodų, kurie lietėose» stengtis laimė
tinos santvarkos klausimus. GitįS .tarpe lietuviams 
aštrus, kai McCarthy ėmė slTralsvėė byIai drau- 
propaganda esanti platinama ir^ L 16 d • u 
kaltinimą vienam generolui, -xėnkiasdešimt šokėjų 
komunistams. ' įrodyti” (. . .) , ”gra-

Kai McCarthy siautėjo ir llietuviškus šokius” 
žiausių Įrodymų ženklino komun^yW11 tautiniu šo- 
tinkamus sau asmenis, tai Senataža7,n^D^a^’ u J’ 
nedrįso priešintis McCarthy vau a ’ • > “^pa^-

garet Smith pirmoji pakele balsą
žinės deklaraciją”, kuria ji pasiautas Volertas, bu-: 
naudojamus metodus. -. Ji tada įsnės "Tarybos prezi- 
kraštutiniai metodai veda prie rinininkas. “Grandi-

Laipsniškai atsipeikėjo ir kitu” Draugu 1970. V. 
jog McCarthy kelia krašte suii’d>np^s^a 
. .. . ^zentanto teises, tuojam išreiškė vieša papeikimą, o - . .. -
JIS priklausė, nusigręžė nuo jo. moksię. ^Kam

Tai tokiu būdu pasibaigė 'Alis menkavėrčiciis 
binga era, kuri yra žinoma kaip kuriais daugelis 
Carthysim). Prie to “makartiziP«rto pateisinti sa- 
mažai prisidėjo ir sen. Smith. • • Kokras menka-.

Pasibaigė negarbinga “mak^t>iirius ir ren§i* 
prasidėjo kita, kuri kraštui suda;
negu McCartny siautėjimas. Pri. ne tautinių šokių, 
nate pasisakė sen. Margaret Sminčius savo veiklą, 
dvidešimt metų paskelbtą “savo Ir neskanius jų rėn-' 
vėl įspėjo visuomene, kad kraštu:
. __ is daugiau)

arkidioceziškyjy trokų ir keltu
vų su kabliais, norės savo arti
muosius ar patys žmoniškai, gar
bingai ir lietuviškai palaidoti.

črau laikas ir ją nugali. Nors 
tūkstančiai paminklų stačiai žy- 
dėjo-klestėjo vainikais ir^gyvy 
gėlių buketais, bet vienur, tai 
kitur matėsi ir siratėjančių pa-

kaip dabar žinome, tyla yra gar
si byla, pilna visokiausių balsy

bangų, nekalbant apie {vairias

būvį su brangiais amžinai atsi
skyrusiais, kad ir sakysim apie 
šiomis dieniomis plačiai komen
tuojamą atsitikimą, kur nužudy-

meilės ženklą atneša. Laikui bė
gant atsiskiria su šiuo pasauliu 
ir tie, kurie atsiskirusius lydėjo 
ir lankė...

Buvo kaip kiekvienais metais 
eisena su vėliavomis, orkestru ir

.lė” koncertavo, bus Requiem maršu, buvo kalbos iš
tribūnos. Visur dalyvavo tie pa
tys žmonės, bet kai kurių žino
mų veidų nebesimatė ir jų balso 
nebesigirdėjo. Juos jau ėjome

Prof. Vadovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

NAUJIENAS.
7. ’

o kietuose viršeliuose už $6.00.
T 4

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Ulinois

L.

nu
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

1, Rinkinys lietuvišku IUudi«s deineiiy 5r šoki 
yra šios dainos ir saidos:

1. Tegu giria ŠIsmŠSia, 
Ošia, tra-ta-fa

2. Suktinis l
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis
šis gaidy rinkinys kainuota tik $1.00.

Šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima-gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekį arba Money Orderi ui gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašome-^ išrašyti 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu:

NAUJIENOS

■. - ■ ’ •-
8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį

10. Augin tėvas 
Ik Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. fcgcmai
WPefėSa

%-

c-

5

■n.* — £1 . ..................... 1 ■!■■■■■ iii.............................. .

VLADAS CIVI? - ’
rsTi i TLTm__-r- £ — - T štumėlės pailgos, primenančios že.BKAJNGIEJI AKMEN'mčius laiptelius: Emeraldiniai ak-

s su visais keturiais nukirstais kampais 
į laiptelių turi po 42, keturkampiai darbą žynriai palengvino . Ir Stispartino,

Tokiu akmenų spalvos groži:“8 kamPais ~ Mažesniuose ak- 
spalvio intensyvumas'yra patys pa^se Plokštumėlių ir laiptelių būna; 
niai aukštos kokybės pažymiai. Išbliau’ didesniuose gali būti ir dau- 
ametistu galima saujomis žertis bra' 
biy prekyboje po 1-2 dol. už kai'arillantiiiiaŲ šlifai, kokiais vardais jie 
blukusių akvamarinų — po 3 - 4 etų žadinami ir kaip besiskirtij detaiė- 
karatų, bet geros spalvos ir brangak šlifavijno principu nesiskiria vienio 
kokybės ametistai jau po 20 - 30 (kitų. Gal tik išimtis yra taip vadina- 
karatą ir tokios pat kokybės akvarrrozetinis šlifas, išsivystęs antikinėje į - — 
po 60 - 80 dol. už karatą. Emeraldjoje ir iki šiol dažniausiai aauddją-r «išsiskirsimaslafiainevie>.
binų, sefyrų ir deimantų kainų s\ .mažiesiems akmenims, skirtiems; 
mai pagal kokybe dar didesni įrankių, sagių, auskarų ir kt. papuos 
tūkstančius dolerių. Kokį tik spalvoišpuošimui. šio šlifo akmens primena' 
meni paimsime, jo atspalvis geroku taisyklingai prie pagrindo nuplautą 
šviesės, jei Lk šlifuotojas neduos ja kurio iškilusis paviršius kaip ir bri-f; 
kalingo gilusio, ir sutamsės iki labįniame šlife padengtas tokiomis 
domaus tamsumo, jei gilumas bus Įis ir ta pačia tvarka išdėstytomis^ Skriaustųjų — Europa ir vis šiaurės kraš- 
delis. Ir priešingai, kartais šviesokįtumomis. ku. V
niuo, gavęs reikalingą gilumą, at # .
spalva ir atsiranda tarp aukštos k<Pvalusis arba ^ochomnis shfas yra' 
akmenų. Tas pats yra ir su ploktuiu81 PaP^stesnis. Toks akmuo prime- 
skaidriųju akmenų paviršiuje. Ju kūgį su taisyki ngai nuplautu 
sulaikyti i akmeni'pakliuvusi šviesoj- žlfirint ls VM?šans» ** akmens 
dūlį, 'pri'versti ji ,kaip veidrodžių ;>ūti apvalūs, ovalūs, apvalai pailgi, 
šokinėti po visą akmenį ir tuo sutei^011^®8 brangiųjų akmenų šlifavimo 
mens spalvai dar daugiau švitėjimo1011^8 ma^a ^ao Pasikeitė per tukš- 
vumo ir žaismingumo. Ir užtenka liktus davimui ratas, akmemms 
klaidą plokšlumėles atkreipi viena austyh PiQkJas’ akmenį pr>-
netinkamu kamou. ir šviesos sninnluo^ otelės pne šlifuojamo rato !

5

elektrifikacija padarė revoliuciją ir šioje 
darbo srityje. Milžiniškais greičiais.besisUj, 
kantys šlifavimo ratai ir elektriniai piūklai VI V •

iUl

O vienu deimantu dar ir dabar apsidirb
ti yra be galo sunku. Jis pasiduoda šli
fuojamas tik savo dulkėmis, ir ji jveikti

. reikia laiko ir ištvermės.

i KUR RANDAMI BRANGIE.II AKMENS

nodas. Vienur atrodo, kad jų berta be jo- .
•kio pasigailėjimo, kitur — tik viena kita
sauja ir tai menfcesniųjn. Tarp pirmųjų 
yra pietiniai rytų Azijos pakraščiai, Piety 
ir ekvatoriaus Afrika, ekvatorinė Pietų

Brangieji akmenys

TTK*1>T> < iif -tv* ***'■
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TĖVAS IR SONUS

afa-SBi aiaiaa

EUDEIKIS
$2.00

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

$2.50

NARIAI
SKAITYK IR KITAM PATARK

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

Zelma ir Kastytis Juškėnai

Phone: YArds 7-1911

YArds 7-1138-1139

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

$4.00
$1.00

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮSKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GtLBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR $4834

Į PLEASE!
J Oniyyw can 
l PR^ENT
rnurerctDrp

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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

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

MOVING 
Apdraustas pericraustymM 

ii Įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Piece 
TeL: FRontier 6-1882

MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W> 71st Street
K Telet: GRoovehiU 6-2345-6

AKUSČRUA iR MQTfcRU UGOS 
GiH£KOUX»IRft CHiRURGUA 
6449 So. Puiaski R<t (Crawford 

Building). TeL LU S444S 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

Jei nea&mepia, skambinu 3/ė-d0i2

— SLA 36-tos Kuopos pusmetinis 
susirinkimas ivyks trečiadienį, birže
lio 3 d. 7:30 v. vak. Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St Nariai, kurie 
dar neužsimokėjot savo duoklę, tai 
būtinai užsimokėkite, nes per vasarą 
susirinkimų, nebus, kitas susirinkimas 
įvyks spalio mėn. 7 d.

A. Kaulakis, rast.

— Upytės Draugiško klubą eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį birže
lio 5 d., 3 vai vak. Vengeliauskienės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti šiame; susirinkime, 
nes bus aptarti piknikai ir kiti reika
lai. Po susirinkimo .bus vaišės.

Antoinette Kalys, rast.

laiku, nes bus daug svarbių reikalų 
aptarti, nes po šio susirinkimo bus 
pora mėnesių atostogų. Narės prašo
mos užsimokėti duokles, kad nebūtu
mėt suspenduotos. Po susirinkimo 
bus mažos vaišės.

E. McNamee, koresp.

— Eržvilko Draugiško Klubo pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, birželio 3 d. 8 vai vak. Vengeliaus
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti ir svarbių 
pranešimų išgirsite. Po šio susirin
kimo bus pora mėnesių atostogų. Su
sirinkimui pasibaigus, nariai bus pa
vaišinti iš klubo kasos.

E. McNamee, nut. rast.

DR. A JERKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ?

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6CGC 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad., trečia d., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šestadie- 
nifttT %4'val po J»etų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. _______

ŠIĄ VASARĄ TRYS

E K S K U R S ! JOS

Į LIETU VĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio ‘31 
-
Kiekviena kelione tęsis 21 dieną. Vie
tą skaičius ribėtas.- Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

• Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Trečiadienį,- 8 vai. vak. bus budynės Lietuvių Evangelikų - Liu
teronu Tėviškės parapijos bažnyčioje. • >; . >

Ketvirtadieni, birželio 4 dieną 10 vaL ryto bus lydimi Iš bažnyčios 
į Lietuviu Tautines kapines. #

Visi a. a. Edvardo Veinšrciderio ir Lenos Veinšreideryfės gimi
nės. draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jiems paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieka:

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

■

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

Amerikos lakūnas, atsargos generolas Jimmy DooHttie, vadovavo pirmam amerikiečių puolimui 
Japonijos sostinėj Tokijo. Jo lėktuvas po bombardavimo nukrito Kinijoje, Apatinėje nuotrau

koje lakūnas sėdi ant sudužusio lėktuvo sparno.

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

DR. A. MADONAS 
C H i R U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4. rdienio iki penktadienio 16—11 

vaL ryto. — šeštadienį ir. sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v. 
■

TeL: HEmloęk 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

ir dukrelei LENAI tragiškai mirus 
žmonai ir motinai Aldonai, dukrelei Lindai, tėveliams, 
seseriai Reginai Albrechtienei, broliui Ottonui ir giminėms

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

Talafu PRMfmct 64M4

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U R GAS 

•2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telat: HEmloek 4-2123 
Razid. talefu Glbson 8-6195

Juozas švaistas — ELDORADO 
148 psL        ______ $1-80

Juozas Švaistas — PETRAS SIR-
VOKAS. 228_ psL $2.00

R. _Spalis

R. Spalis

Rez. GI 84)873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
A^USckUA ik mqibrv LiUOS 

' GiNSKOLOGINž CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
SHiepia, sKaiaointi Mi 3-0001.

P. SH.EIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, MedL Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Aręh Supports) ir t t

AM-FMRADIJŲ 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$15^0
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

N. Rastenis — ‘
ŠVENTE. 148 psL

Antanas Rūkas —
M Eli, F. IR BUITIS. 112 psi.__ $1.50 

Antanas Rūkas — VIENIŠO
ŽMOGAUS GYVENIMAS. 206 
psl. ---- :-------------------------- $2.00

šėesnulevičius —LIETUVOS GI
RIŲ MILŽINAI 115 psL___ $0.50

Petras Šagalas — PLAUK MA
NO LAIVELE 112 psl.  __ $2.00

Petras Sagatas — SAULĖLY-

Dr. Ant. Rudoke kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUNDE CiARA
t au GR 6-2400

.ai pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

.—4, /—a, antrad., penkt. 10—4. ir 
sestad. iU—2 vaL

CLAL 41 psl ___________$2.00
Adomas Jasas. BOK PALAIMIN

TAS. 115 psl ____________  $3.00
J. Jasminas. MOTERIS NUO KU

RIOS PABĖGAU. 96 psl. ___  $1.00
J. Jasmin. KISS IN THE DARK.

Short stories. 150 psL_____ $2.00
Vincas Krėvė - Mickevičius. —

MŪSŲ GARSIOJO RAŠYTOJO
70 m. sukakčiai paminėti kny-

— SLA 134 Atotery Kuopos narių 
susirinkimas įvyks metų birželio 
4 d., ketvirtadieni, įprastu laiku, Hol
lywood Inn svetainėje. Narės prašo
mos .gausiai šiame, susirinkime daly
vauti. v

Elena čižauskienė. pirm.

DR. S. BIEŽ1S
PftospKt 8-I71T

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmart. ofisas n^Brytas.

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

EDVARDAS VEINŠREIDERIS, 
36 metų amžiaus 

IR DUKTĖ
LĘNNA VEINŠREIDERYTĖ, 

6 metų amžiaus
Gyv. Glenn Ellyn, Illinois

Tragiškai mirė 1970 m. gegužės 31 (L, 8 vai. vakaro^ Gimęs Lie
tuvoje, Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Aldona, duktė Linda, tėvai Ądolfas ir Ma

rija (Tallat-Kelpšaitė) Veinšreideriai. sesuo Regina Albrechtienė, bro
lis Otto Veinsreideris ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Antradienį. 7 vai. vak. kūnai bus pašarvoti Lack - Lackawicz ko-

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Laidiniai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

R. Spalis — DIDŽIOSIOS AT
GAILOS. Novelės. 354 psL_ $3.50

R. Spalis — ANT RIBOS. 482
psL _______________ ;------ $5.00

Bale Vaivorytė — VILTRAKIŲ
VAIKAI 112 psL______ _ $1.40

A. Venys — GELEŽINIAI ŽIE
DAI. 60 psL __ L-________ $1.00

VERPETAI. — Poezija. 144 psL $1.00 
Zoščenko — SATYRINES NO

VELES. 196 psL ____ ____ $2,00
V. žemaitis — PIETINE LIE

TUVA. Minkšt virš. 252 psl. $3.00
V. žemaitis— PIETINE LIETU- •

VA. Kietais viršeliais. 252
. psl. —---------------------- $4.00 :
V. žemaitis — SŪDUVOS PRA-
x EITIS. 130 psl. _ _______ _ $1.00 .
Zeikus — LAIPTAI Į TOLU

MAS. 241-psL ——___ ___
ISTORIJA, ATSIMINIMAI, 

KELIONES IR KT.

K. Bielinis — TERORO IR VER
GUOS IMPERIJA. 309 psl__ $2.50

Prof. Vaclovas Biržiška — ALE-
KSANDRYNAS, M tomas. 497 
psL---------- -- ------------------ S7.50

Naujas rez. telef.: 448-5545 į 

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

Ofisas 2750 West 71st St. L 
Tai. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

ga. Knygoje įdėta rašytojo bio
grafija, jo darbų vertinimas ir 
du jo paties kūriniai: Pašauki
mo valanda ir Pagunda^ 188 
psL______ ______________ $1.00

K. Kriaučiūnas — SIAURUOJU
TAKELIU. 180 psL-----------$2.00

A Kairys — LAISVES MEDIS.
120 psL ____________ _____ $1.00

A Kairys — DIAGNOZE. 150
psL ____________________ $2.00

A Kairys — VIŠČIUKŲ CKIS.
Kietai įrišta 91 psL_______ $3.00

Vladas Mingela — KUNIGAS
ANTANAK MILUKAS. 303 psL $7.00 

H. Nagys — LAPKRIČIO NAK
TYS. 112 psL_____________$2.00

P. Orentaite — ATSIMINIMAI
APIE SALOMĖJĄ NERĮ. 234 

____ _________$3.00 
TRIJŲ ROŽIŲ 

___________$3.00
— BOKŠTAL 

‘i: '
— VIENIŠO

p DR. tP* MARKŪNO 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 5254)952 

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

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Tst STREET 

VALANDOS: Pirmad.'ir penktad. nuo 
?. iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki H ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKGEON 

2434 WEST 71s* STREET 
Otisas; HEmloek 4-5849 

Rėžia.: 388-2233 <
OFISO VALANDOS.

pirmatt, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
x “contact leases”-

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71št ST.

P. Pakarklis — SENASIS PRŪ
SŲ TEISYNAS, 31 psL___ $0.50

V. Stulpino išleistas VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ LIETUVOS , 
ŽEMĖLAPIS. Spalvotas. _ $L00

J. Vadis — OKULTINIAI PA
TYRIMAI, 143 psL '------ $2.00-

Vertimai
Victor Hugo — VARGDIENIAI 

(5 dalys), 1700 psl. --------S15.50-

ĮVAIRAUS TURINIO

Dr. S. Biežis — BŪKITE SVEI
KI 188 psl. ___ _________  $2.00

Josephine Daužvardis — POPU
LAR LITHUANIAN RECIPES. 
Valgių -ir gėrimų receptai an
glų kalba. 120 psl.--------$2.00

Dr. Antanas J. Gussen — DAN
TYS, jų priežiūra, sveikam ir 
grožis. Kietais viršeL-- ....
MĮSLIŲ KNYGĄ 162 psl.

M. Petrauskas — EGLĖ ŽALČIŲ 
KARALIENĖ, 240 psl._ $5.00

M. Petrauskas — LIETUVIŠKOS
DAINOS (VH,sąs.) ..............  $1.00

Dr. J. Remeika---- LIETUVOS
PAJŪRIO PADAVIMAI 
psL ------------------------

Atsilankykite arba siųskite money or
derį pridėję 25 centus siuntimo iš- 

Laidoms padengti.
NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., 

CHICAGO,. ILL. 60608

Prof. Vaclovas Biržiška — SE
NŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

' ISTORIJA. Id. 207 psL įrišta $3.00 .
Minkštais viršeliais________$2.00

Prof. Vaclovas Biržiška — SE
NŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA II dalis, 225 psL, 
įrišta — -------------------$3.00
Minkštais viršeliais      $2.00

CHICAGOS LIETUVIŲ MET- 
RAŠTIS, 244 psl. _ ____ _ $3.00

CIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI PA
VERGTOJE LIETUVOJE, 95 
psl; — lietuviškai_______ $1.00

CIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI PA
VERGTOJE LIETUVOJE, 95 
psL, angliškai_________ ,$L00

M. Gudelis — LIETUVIAI GY
NĖ SAVO MIŠKUS. Įdomiai 
aprašytos kovos 1905 m. Su
valkijoje su caro valdžios pa
skirtais miškininkais. ..........  S2.00

Dr. K. Grinius .- — ATSIMINI
MAI IR MINTYS. Daug įdo
mios medžiagos iš d-ro K. Gri
niaus gyvenimo dar caristinė- 
je Lietuvoje. ___ _________ $2.00

Dr. K. Grinius — ATSIMINIMAI '
IR MINTYS H tomas. 336 psL 
minkštais virš. ___________ $4.00

Dr. K. Griniaus — ATSIMINI
MAI IR MINTYS, H tomas, 
336 psl. kiet. vūš. r______ $5D0

Dr. A Gussen — ACKŠTA KUL
TŪRA — ŽIAURŪS ŽMO
NĖS, 157 psl. ________$2.00

Prof. S. Kairys— LIETUVA BU-
D0,,4W psl.-------- ;_______$2.00

Prof. S. Kairys — TAU LIETU
VA 480 psl.__________ __  $2.00

Dan Kuraitis — DAUG KRAŠ
TŲ, DAUG ŽMONIŲ, 239 psl. $2.00 

Dan Kuraitis — MAGIŠKUOJU
KILIMŲ I VILNIŲ. 331 psL $3D0

Juozas Liūdzius — RAŠTAI., 250 
psl. __________________ i. $3.00

P. Liūdžiuvienė — ATIMINI
MAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU.

Studija^— MAŽOJI UETUVA

327 psl. ...__________ _____$3.00
P. Pakarklis— KRYŽIUOČIŲ 

VALSTYBĖS BRUOŽAI 17fi

>heip youb <j| 
HEART FUND” 

help your HEART

K|
t?

w
,p



a" tfV'Wv

savybių pirkimas - pardavimas.' Be to

kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

LEMONTE, 5 kamb. rezidencija. Gazo 
šilima, garažas. Sodas ir geras oras. 
Ilk $18,500. Skambinti PR 8-2236 

arba rez. 257-5542. -

’ BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba Ir Remontas

tas rūsys su baru, 50 p. sklypas, gar.Mį^^^ r
Archer — Moody ąpyL Viskas mo- Farse.

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

\r bus magiškų ženklų?
Antanas GENERAL OFFICE

Call 642-2140

y pa tin

539-2000

eman

k TOOL AND DIE

t

dernu. Savininkas. Tel. 767-1977.

as

A. & U INSURANCE & REALTY
-

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

ES

HIGH RATES — PAID. QUARTERLY

(Pr).

HOME INSURANCE

• PAID HOLIDAYS 
NO LAYOFFS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

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

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

savotiškai įsivaiz- 
pats tai būtų ma-

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: 
t NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608,

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

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

4100 W. VICTORIA 

583-3838

romantikos ir ste-
Iš vi-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimai ir Taisymai 

2M6 WIST «9Hi STREET 
TaU REpuMIe 7-1941 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■t

SPECIALIAI STATYTA 3 mięg. 10 mt. 
ranch tipo mūro rezidencija Įreng-

: INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE —
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Tarnyba a
* * . • •

DAŽAU NAMUS 
IŠ VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050 IŠNUOMOJAMAS GRAŽUS KAMBA

RYS vieno asmens bute blaiviam as
meniui. Gera apylinkė.

Tel. 7374076

JUOZAS (JOE) JURAMS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus jr 
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

iatsiranda nežinomos
/. . ..’padėta gėlių puokštė, pajutau rysi ‘ v ‘

nukankintų ir j Gilinantis į parodą,

A. ABALL ROOFTNG
Įkurta prieš 50 m etų

VISOKIUS STOGUS, rtatt 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.

State Faun Fire anG/Cssualtv Cofr.oanv

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnaują 

lietuviai. :"
SOUTHWEST FURNITURE CO. ‘ 

TEL. GR 5-4421 .

aprašyti. Praeis daug laiko, juos 
kol paroda Lūs 
la.

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
. Taisomi auto motorai, stabdžiai, . 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327.

įnešė, kad jis Chicagos- C kuri
į reikalu šio birželio mėnesio! daugeliu vad

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
' WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairią pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

L& 1-6047 
Įkainavimas veltai, kreipkitėa bet kada

Moterų Klubo veikla

JOURNEYMEN TO
REPAIR DIES FOR

PRIMARY AND 
SECONDARY OPERATIONS

8 A. M. to 4:80 P. M.
Monday to Friday

• BLUE CROSS
• BLUE SHIELD
• PAID PENSION

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE .

2737 W. 43rd STREET

LOMBARD — 3 BDRM.
AIR COND. BRICK RANCH 

Beaut. % acre lot. 2 baths, fam sa. 
cab. kit., liv. rm., din. “L‘” fl. bsmt., 
pnld. rec. rm., wat. bar, laundry/wor. 
rm. Send, patio, att. gar., blktop. dr. 
Extra parking. EXTRAS. Fine shopg. 

and schls. By owner. 629-3443.

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%% '■
$1,000 minimum 

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

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

verksnio nuo agitpropo viduryje, šaukia specialiu te-jir jiems slen 
įĮslatūroęse$ij

Cam Frink Zapelh 
3208% W. 95th St 

GA 4-8654
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Dalinantis mintimis apie ge- tos
cido,parodą su jau ją ma- melodijų.

ęiusiais, prieini išvadų, kad Kartu su jais prisikels iš ma- 
visieins stokoja žodžių ir iškai- sinių ir pavienių kapų, kuriuos 
bingumo patirtiems įspūdžiams dar slepia pavergtos Lietuvos 
aptarti. Dar sunkiau yra juos žemė. Jų niekas nelanko, apie 

niekas viešai nekalba.
pilnai jvertin- Kartas nuo karto ant jų kapų 

rankos

tarp bolševikų
gyvųjų kovoje už IJeluvos iais-*gai su ja musijusias kitas gali 
vę. Prisiminiau senelio pasa- inybes kovoje prieš komuniz 
kojinius, lyg kokius stebuk-!nia, kaipo pagrindini veiksmų

laplingas istorijas, Lietuvos laisvinimo eigoje, at- 
> lūpų i lūpas, kad rodo, kad rengėjai yra sukūre 
ž kur tada taip pat kažką (langiau. T’ai turėtų pa- 
Lictuvoje, bcklai- aiškėti po pirmojo jos paro- 

džiodamas paslaptingose miš- dymo Sheraton viešbutyje ir 
kų glūdumose, rado požemi- nuo visuomenės dėmesio, pa 
nius rūmus, 
buvo ginkluoti 
še kareiviai, 
miegu. Jų pabalnoti arkliai 
avižomis pašerti.
ženklo vaduoti Lietuvą...

Būdavo pasakojama ir apie 
nakčia vaikščiojančius nužu
dytuosius ir nepagarbiai be 
grabų palaidotus, su visomis 
mirties žaizdomis, ieškančius 
savo žudikų. Tomis istorijomis 
daugelis, kaip ir aš, tikėjo. Jas 
kiekvienas 
davo, tarsi 
tęs.

Pasakų,
buklų laikai yra praėję, 
sų pusių i mus žvelgia tikrovė. 
Betgi aš gavau įspūdi ir ‘tikiu, 
kad parodos rengėjai ir paruo 
sėjai padarė stebuklą. Jie pri
kėlė, kaip tose istorijose, be 
karstų palaidotas komunizmo 
aukas. Prikėlė kovai prieš jų 
žudikus. Prikėlė parodyti pa
sauliui jų mirties baisias kan
kinimo žaizdas ir tikrąjį ko
munizmo veidą. Prikėlė ir 
tiems, kurių atmintis yra pra
dėjusi šlubuoti bei apsukan
tiems nuo rodomų agitpropo 
filmu ar neatskiriantiems tau-

rado požemi- nuo visuomenės dėmesio, 
Juose prie stalų1 rainos ir pastangų visų 

kovai pasinio- j lankant bei organizuojant lan- 
bet miegą letargo -kytojus.

Reikia kad visuomenėCparo- 
Jie laukia\lą lankytų tuo magišk/ ženk 

lu, kurio laukė letargo mie
gu miegų, kareiviai...

K, Radvila

CTA KRIZĖ DIDĖJA
Daley pareikalavo, kad 

Ogilvie atsistatydintų
Chicagos tranzito adminis

tracijos krizei artėjant prie 
bankroto, CTA pirmininkas 
DeMent patvarkė, kad skubiai 
būtų paruošti planai, kur ir 
kaip sumažinti autobusų ir 
traukinėliu važinėjimą ir nuo 
kurios dienos pakelti važmos 
kainą iki 50 centų už važiavi
mą be persėdimo ir iki 10 cen
tų už “transferi”. Chicagos 
tranzitas dabar jau yra skaito
mas brangiausias visose JAV- 
bėse, o dar pakėlus bus bran
giausias visame pasaulyje.

Chicagos meras Daley griež
tai pasmerkęs Illinojaus res
publikonų valdžią už miesto 
reikalų nepaisymą, pareikala
vo gubernatoriaus Ogilvie at
sistatydinimo, pareikšdamas, 
kad jis netinka pareigoms.

Gubernatorius Ogilvie pra-

Brighton Parko Lietuvių 
Moterų ; Klubo susirinkimas 
• vyko šio gegužio 6 d. Pirmi 
ninkė Mary Nabereza prane
šė, kad yra mirusi narė Karo
lina Bitinas ir paprašė jos at- 
.niuimą pagerbti atsistojimu. 
Klubas įnirusiai nupirko gėlių 
vainiką Įr klubo garbės grab- 
nešės palydėjo velionę į amži
no poilsio vietą, šeimai ir gi.

užuo-Alinėms pareikšta gili 
.’auta. <•

į Klubą įstojo nauja narė 
Marie Karpus ir Cecilia Barry. 
Tokias naujas nares buvo 
!qdu priimti, nes galima 
anksto sakyti, kad jos bi 
darbščios.

Pirmasis klubo piknikas 
įvyksta sekmadienį, birželio 
11 d. buvusiame Liepos, dabai? 
vadinamame Kay’s sode, fico- 
misiją apsiėmė įeiti Mary Na
bereza, Helen Vengeliauskas 
ir Anna Klimas,

Buvo pranešta, kad visa ei
lė klubo narių turi savo gimta'- 
dienius, būtent Julia Sačaus- 
kas, Mary Marcinkus, Bernice 
Vilkas, Mary Radziukėnas, Mrs. 
Aukštaitienė, Mrs. Klimas, Mrs’. 
Dcikus irAntbinette Sabaliaus
kas. Po susirinkimo joms su
dainuota Ilgiausių metų.

Kadangi po šio susirinkimo 
Įvyko pagerbimas visų molinė 
lių, tai šemininkės — Mrs. Del- 
la Ketvirtis,Mrs. Sophie Stan
kus ir Mrs. Vera Bobbin su ki
lų darbščių narių pagalba ap
dėjo stalus skaniais valgiais, o 
pirmininkės Mary Nabereza 
pastangomis buvo pagamintas 
didelis tortas su degančiomis 
žvakutėmis — vicepirmininkės 
Julijos Sačauskas išleistuvėms. 
Ji išvažiuoja į Lietuvą atosto
gų. Susirinkimas jai palinkė
jo laimingai nuvažiuoti ir lai
mingai atgal grįžti.

Kitas susirinkimas įvyksta 
birželio 4 dieną ir bus metinis.

Narės peržiūrėkite savo 
duoklių knygeles, kad nebūtu
mėte atsilikusios. Pagal klu
bo įstatus, atsilikusi su duoklė
mis narė per 3 mėnesius yra 
suspenduojama, ligoje negau
na gėlės ir mirusi negauna vai
niko ir garbės grabnešių. Tai
gi, narės apsižiūrėkite.

Estelle McNamee, koresp.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Raikiadypukų

>i padčti.
ijoje -----------8_______________________ .

iradėjo paprastu kareivių. Ka Near North Mfg. of Luxury Furniture 
rUnoi iic nu^L, in kebas kalbas lne®ds responsible girl for two girl dangi ps inokuo ke»as Kauias,,office of variety
tai ir armijoje jis buvo paskir-pn congenial surrounding, also figure___ _______

work. Some experience preferred. | ESTATB FOR SALt

a-

VAIVADAI BUVO
SUSTOJĘ CHICAGOJE
Antanas ir Milda Vaivadai, 

pakeliui Į Missoulą (Montana) 
buvo sustoję Chicagoje ir porą 
dienų praleido pas Michaliną 
Baronienę (Milda yra Baronie
nės duktė). Kapų 'Puošimo 
Dieną aplankė jie ir Lietuvių 
Tautines Kapines,.
atlikta
programa.

kur buvo 
tai dienai pritaikyta 

Turėjo progos ten 
susitikti su senais pažįstamais.

Abu Vaivadai savo laiku dir
bo Naujienose: jis dirbo re
dakcijoje, o jinai — raštinėje. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
Antanas Vaivada tarnavo ar
mijoje. Buvo išsiųstas Į Vo.Passbooks

5 Vz % 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai Švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-920$

šias eiti specialias pareigas ge
nerolo Palono vadovaujamose 
.jinkluotosef jėgose. To gene- 
olojam buvo suteiktas ir lei

tenanto laipsnis.
Grįžęs iš armijos, Vaivada 

kurį laiką’ gyveno Chicagoje, 
bet netrukus išsikėlė į Washin 
’toną' ir pradėjo dirbti Vąisty- 

bės departamente. Trumpam 
'aikui iš tos tarnybos buvo pa
sitraukęs ir kartu su šeima iš
vykęs į Argentiną (ten jį pa
siuntė kaipo savo Įgaliotinį 
viena stambi bendrovė). Grį
žęs iš Argentinos, Vaivada vėl 
Valstybės departamente užė
mė savo senąjį postą.

Vaivadai išvyko į Missoulą, 
kur yra Montanos valstybės 
universitetas. Tą universitetą 
baigia jų sūnus Anthony Vai
vada Jr. Tad jie dalyvaus sa
vo sūnaus mokslo baigimo iš
kilmėse. Po to, jei bus laiko, 
visi trys bandys aplankyti Yel- 
lostone parką. Grįždami į 
Washingtpną, jie pravažiuos 
per Chicago, bet tik prava
žiuos, nes nesitiki, kad turės 
laiko čia kiek ilgėliau sustoti. 
Kelionę atlieka automobiliu. K.

GENERAL OFFICE WORK 
Costumer service. 

ESSEX INTERNATIONAL 
3501 W. ADDISON

—7--- J------------------ ------------------
EXPERIENCED FOOD & 

COCKTAIL WAITRESS *
• Excellent Working Cond.
• Serving Upper Clientele
• Top Wages
• Meals & Uniforms Furnished.

Call M. PIERCALL 
or Mrs. CALLAHAN 

for appointment UN 7-8400

GIRL FRIDAY
Day tane. Comfortable working con
ditions. Experience in typing, paste

up or art desirable. Permanent.
Full time 

PYRAMID PRESS 
1750 HARDING RD., 

NORTHFIELD, ILLINOIS 
Tel. 446-8225

— Lietuvos Karo Mokyklos 
50 metų sukakties minėjimui 
aptarti šių melų birželio mėn. 
8 d. 7. v. v. Jaunimo Centre 
(5600 So. Claremont Ave., Chi
cago, I1Į.), L VS Ramovės
Centra Valdyba šaukia visų 
buvusių jos auklėtinių ir lek
torių pasitarimą.

— LB Tarybos rinkimai Ro- 
selande, Beverly Hills, Calu
met Park, Chicago Heights, 
Doltont Glenwood, Harvey, So. 
Holland, Homewood, Tinlęy 
Park, West Pullman ir kitų 
pietryčių Chicagos apyl. rinki
mų būstinė veiks Visų šventų
jų parap. salėję, 10801 So. Sta
te St., Chicago, III. ’ šeštadienį, 
birželio 6 d. vakare nuo 6 vai. 
iki 8 vai., ir sekmadienį, bir
želio 7 d. nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų. Rinkimų komi
siją sudaro: Pirm. Vytautas 
Žilinskas, vicepirm. — kun. Č. 
Auglys, sekr. — K. Bružas, na
riai — S. Grįšmanauskas, B. 
Matulaitis ir'A. Sadauskas.

— R. Anzukas, Carol Balchu- 
naitė, James Čeponis, Donna 
šemetulskytė ir Linda Stonytė 
yra laimėtojai Čikagos polici
jos paskeltose varžybose mo
kiniams. “Kas yra policinin
kas” buvo varžybų rašinėlis.

— Poetė Ada Karvelytė-Du- 
bauskienė nupirko 10 Stasės 
Vanagaitės knygų “Laumę 
Danmė” ir jas padovanojo 16 
Vasario Gimnazijai, Vokieti
joje. Senasis Britanijos Lietu
vių klubas padovanojo šios 
knygos 5 egz. Anglijos Lietu
vių jaunimo židiniui.

— Joseph.L. Rukštalis baigė 
karo laivyno povandeniniu lai 
vu mokyklą ir yra pakeltas Į 
karininko * laipsni. Jo motina 
Julia gyvena Čikagos Brighton 
parko apylinkėje.

♦ Lietuvių Tautos Genocido 
Paroda atidaroma birželio 13 d. 
Chicagoje 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 —

N«i Žemė —• Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, precMentaa

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. ~ PRo
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 

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

4 BUTŲ MORAS: 3 po 4 ir 1—7 
kamb., 10 metą, ant 50 pėdą 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. x

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios, Įrengtas skiepas, prie pat Maria •
Aukšt. mokyklos. suos įmokėjusiam $15,000. Kaina

NAUJA VIETA
5 BUTŲ, 15 metų modernus mūras

_ 1 - O __

ir kaina.
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
TVARKINGAS APARTMENTINIS 

mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan-

$45,000
2 BUTŲ tvirtas mūras Marquette 

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

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ. 4 butą, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300.

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namas visur. 
Parūmname paskolą; visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

\T n D TT T T A

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

Sewers and water.
§6,500 and up.

Call anytime 349-3460

MAŽAS MOKĖJIMAS 
Bungalow su 5 kambarių butu virime 
pajamoms. Visas 1-mas aukštas Fili
pinų mahagono. Priegonkis. 2 ma
šinų garažas. Chicago ir St Louis 
Avenue apylinkė. Savininkas prašo 

$18.000.
Neduodama FHA naskola. 

Tel. BE 5-7848

VAITKUVIENĖ DĖKOJA 
RASČIAUSKUI

Nuoširdžiai dėkoju p. Walter 
Rask - Rasčiauskui, American 
Travel Service savininkui, už 
įdėtą darbą, parodytą rūpestį ir 
nepaprastai didelį nuoširdumą 
mano sesers, gyvenančios Latvi
joje, Rygoje, iškvietimą viešna- 
gėn, visų jos kelionės reikalų 
sutvarkymą ir atvežimą į Ame
riką. Jūsų įdėto didelio darbo ir 
parodyto draugiškumo niekad 
neužmiršiu. ! ;

Elzbieta Vaitkuvienė

akademiją prašome užsisakyti 
iš anksto Marginiuose, 2511 W.1 
69 St. arba pas Aliciją Rūgytę, 
6547 So. Washtenaw Ave., telef. 
PR 6-3209. Bilietu kaina §12.50.

(Pr)

PAIEŠKOMI 
FELIKSO VAIČIULIO 

ĮPĖDINIAI

Felix Wojculos, taip pat ži
nomas kaip Felikso Wachulis, 
Felix Wajculis ir Felix Wajcu- 
las iš Etna Borough, Allegheny 
aps., Pa., yra palikęs turtą .Byla 
Nr. 907 iš 1969 m. yra Allegheny 
apskr. Civiliniame teisme, pali
kimų padalinyje. Įpėdiniai, gi
minės arba turį teises į šį paliki
mą, taip pat žinantieji apie juos, 
yra prašomi pranešti:

Barton Grubbs, IL Esquire 
912 Frick Building 

Pittsburgh, Pa. 15219
(Pr)

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rdšfu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskai
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO, ILL. 60600 

TeL: VI 7-3447
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AMERIKON ATVYKSTA KAMBODIJOS 
NAUJAI PASKIRTAS AMBASADORIUS

WASHINGTONAS. — Šį penktadienį į Washingtoną atvyksta 
naujas Kambodijos ambasadorius Amerikai Sonn Voeunsai. Iki 
šiol Kambodijos diplomatinei atstovybei vadovavo charge d’affai
res Thay Sok. Nors princas Sihanoukas jau seniai pašalintas iš 
valdžios, Kambodijos ambasados iškaba Washingtone vis dar sako 
“karališkoji” pasiuntinybė. Joje dirba tik trys diplomatai, tačiau 
laukiama, kad štabas bus ateityje išplėstas ir pasieks kaimyninių 
Pietryčių Azijos valstybių atstovybes. Pietų Vietnamo amba
sadoje yra 18 tarnautojų, o Tailandijos — 29. 

‘I’ »
Buvusiam charge d’affaires 

nelengva buvo susitaikyti su val
džios pasikeitimu Kambodijoje, 
nes jis yra vedęs.karališko krau
jo princesę, paties Sihanouko te
tą. Svarbiausieji Amerikos-Kam 
bodijos santykių klausimai buvo 
vedami per Amerikos pasiunti
nybę Phnom Pęnhe, per Ameri-

joje Lloyd Rivės.

Senasis Kambodijos diploma
tinis štabas priėmė valdžios pa-

nebuvo tokio nuomonių ir lojalu
mo skilimų, kaip Kambodijos 
ambasadose Maskvoje ar Peki
ne, kur dalis diplomatų liko su 
princu Sihanouku, o dalis pareiš
kė lojalumą naujai Lon Nolo vai-

Tailandijos ministerių kabine
tas nutarė išplėsti Kambodijai

tintas gynybos ministerio nutari-

Ar/

nyje keli šimtai tūkstančių.

Tailandija nutarė duoti Kam
bodžai kilnojamas karo sanita
rijos grupės, sunkvežimių, 50,- 
000 kareivių uniformų, karo lau
ko virtuvių, batų, palapinių, Tai
landijos upių'laivyno 20 laivų 
patruliuos Mekongo upės vande
nis, o jūrų laivyno eskadrilė pa
dės Pietų Vietnamo laivams 
prie Kambodijos pakrančių bu
dėti, kad komunistai iieprista-

rinių reikmenų ir maisto.

Derybos Vienoje
WASHINGTONAS. — Sov. 

Sąjungos-Amerikos derybos Vie- 
' no j e toliau sukasi apie gynybos 

raketų gamybą ir išstatymą. So
vietų delegacija norinti visai su
stabdyti gynybos raketų pro
dukciją, o Amerika siūlanti jas 
išstatyti sostinių apylinkėse.

Amerikos delegacija siekianti 
laimėti dalinę gynybos sistemą, 
nes ji leistų tas raketas tirti, 
bandyti ir tuo, išlaikyti visą kon
strukcijos ir operacijų štabą. 
Sovietai siekia neleisti Amerikai

nybos raketų srityje. Sovietai

Maskvos gynybai, tačiau, matyta 
nelabai tiki tos sistemos efektin
gumu.

WASHINGTONAS. —' Agits. 
ei ja prieš Vietnamo karą pasiekė 
ir Amerikos karininkus. Grupė, 
pasivadinusi “Susirūpinusių Ka
rininkų Judėjimas”, paskelbė, 
kad jaunesni karininkai nusivy
lę Indokinijos karu, kuris iš po
litinių vidaus varžymų Vietna-

' skelbti kariuomenei, kad kari
ninkai nėra “tyli dauguma” ir 
neleis Pentagonui žaisti su sa
vo pažiūromis.

IŠ VISO PASAULIO

Izraelio kareivis su minu detektorium bado kelią netoli Jordano sie
nos. Arabv partizanai Izraelio keliuose dažnai užkasa miny.

MONGOMERY. — Alabamos 
demokratų pirminiuose rinki
muose laimėtoju išėjo buvęs gu
bernatorius George Wallace, nu
galėjęs dabartinį gubernatorių 
Albert Brewer. Šis laimėjimas 
duoda vilčių Wallace vėl išriti į 
platesnę areną, į 1972 m. prezi
dento rinkimus. Amerikos Ne
priklausomos partijos kandida
tas Wallace praėjusiuose rinki
muose laimėjo penkiose pietinė
se valstijose.

LOS ANGELES. — Kaliforni
jos pirminiuose rinkimuose sena
torius George Murphy laimėjo; 
respublikonų nominaciją. Demo
kratų tarpe liberalas Jess Unruh 
nugalėjo Los Angeles merą Sam 
Yorty ir bus demokratų kandi
datas į gubernatoriaus vietą.

TEL AVIVAS. — Izraelyje 
‘ nuo arabų minosvaidžio sviedinio

linkybėse žuvo viena mergaitė diktatorius Kwame Nkrumah, norėjo vadovauti Afrikos tautoms, 
šitie bandymai abiem šalim padarė daug išlaidų ir skolų.

buvo sužeisti. Minos atėjo iŠ Jor
dano. Korespondentai neabejo
ja, kad Izraelis planuoja keršto 
veiksmus.

MASKVA. — Sovietų erdvė
laivis su dviem kosmonautais, 
erdvėje pakeitė savo orbitą. 
Spėjama, kad šis skridimas 
truks ilgą laiką, nes sovietai. pa
skelbė, kad du lakūnai tiria il
gesnes erdvės besvorio skridimo 
įtakas į žmogaus kūną.

Ispanijoje be-MADRIDAS 
silankant valstybės sekretoriui 
Rogers, buvo gauti keli grasini
mai, kad jis bus nužudytas. 
Amerikos ambasada grasinimus 
perdavė ispanų policijai.

MASKVA. — Buvęs sovietų 
diktatorius Chruščiovas, 76 me
tų, paguldytas į ligoninę, nes 
jam sprogo kraujo indas. Jo gy
vybei pavojaus nesą.

— Vilniuje gegužės mėn. vi
dury įvyko mokslinė konferenci
ja, kurioje apžvelgti 1968 ir 1969 
metų archeologinių ir etnogra
finių ekspedicijų darbo rezulta
tai. Kalbėjo' J. Jurginis, R. Ku
likauskienė, R. Rimantienė, P. 
Kulikauskas ir kt. (E)

Koncertai Osakoje
“Expo-70” parodoje Osakoje 

nuo balandžio mėn. pradžios jau 
pusantro mėnesio gyvena Sovie
tuos menininkai. Leista į Japo
niją išvykti, bent ligšiol, šalia 
52 įvairių respublikonų meni
ninkų, tik trims okup. Lietuvos 
meno atstovams: sol. V. Norei
kai, kanklininkei D Juodvalky
tei ir birbynės meistrui, Pr. Bu
driui. Trys lietuviai buvo pa
kviesti atlikti programą ir pa
čiame Osakos mieste.

Jie, koncertavę per 30 kartų, 
gegužės mėn. 9 d. išsiskyrė, nes 
V. Noreika išvyko koncertuoti-į 
kitus Japonijos miestus.

GANOS VALDŽIA BANDO IŠSIDERĖTI 
LENGVAS SKOLŲ MOKĖJIMO SĄLYGAS

ACCRA. — Ganos vyriausybė, padrąsinta Indonezijos pasi
sekimo išsiderint skolų atidėjimą, irgi kreipėsi į savo kreditorius, 
prašydama nukelti skolų mokėjimo terminus, neš Gana negalinti 
statyti pamatų savo socialinio gyvenimo pažangai ir kartu mokėti 
nemažas skolas. Nors Gana, gaudama nepriklausomybę 1957 
metais turėjo 500 milijonų dolerių užsienio vriiutos atsargas, ji

Gana yra didžiausia pasaulio 
kakavos gamintoja, tačiau ka
kavos kainos svyruoja, pąreika- 

į Javimas nevienodas ir krašto pa- 
: įjamos irgi nepastovios. Diktato
rius Nkrumah, kuris dabar gy
vena egzilėje Ginėjoje, sakoma, 
susikrovė į užsienio bankus apie 
5 įpilijonus dolerių asmeninių lė
šų. Jis jas gavęs iš įvairių užsie
nio firmų, kurios gavo iš Ganos 
įvairių statybų kontraktus. Da
bartinė vyriausybė tvirtina, kad 
kontraktoriai pristatydavo pa
čias pigiausias mėdžiagas ir vė
liau jas brangiausiomis kainomis 
parduodavo Ganai.

Nereikalingos statybos pavyz
dys yra kelias iš Ganos sostinės 
Accros į pajūrį. Kelias yra la
bai gražus, keturių dalių, tačiau 
juo mažai kas naudojasi. Susi
siekimui, kuris eina tuo vieške
liu, būtų užtekę daug mažesnio 
ir pigesnio kelio.

Diktatorius Nkrumah, siek
damas prestižo, buvo užsakęs 
Britanijoje už 10 milijonų dole
rių nemažą karo laivą-fregatą, 
nors tokio laivo Gana neturi kur 
dėti, net neturi jam jūrininkų. 
Diktatorių nuvertusi karinė val
džia laivo dar neatsiėmė ir jis 
tebestovi Škotijos laivų statyk
loje.

Nemažai pinigų buvusi valdžia 
išleido įvairių nereikalingų pa- 
minklų, salių ir viešbučių staty
bai. Jie buvo pastatyti, tačiau 
dar neužmokėta jų statytojams. 
Jau du kartus Britanijos valdžia 
atidėjo Ganai skolų mokėjimą, 
tačiau Gana pinigų neturi ir vėl 
bando išsiderėti naują atidėji
mą. Už Nkrumos kvailiojimus 
turte sumokėti visa atsilikusi, 
nepasiturinti tauta.

MADRAS. — Indijos arbatos 
pramonė šiais metais rengiasi 
eksportuoti 208,000 tonas arba- 

(E) tos — daugiau kaip pernai.

M

įjoję Sukamo,

VĖLIAUSIOSŽINIOS

♦ Į Kambodiją išvyko nema
ža grupė Amerikos politikų sa
vo akimis pažiūrėti, kaip vyksta 
komunistų bazių naikinimas.

♦ Iš Kambodijos-atėjo žinios, 
kad trys ar keturi fronte dingę 
korespondentai buvo komunistų 
nužudyti. Jau rasti keli kapai. 
Kūnų atpažinti siunčiami buvę 
korespondentų bendradarbiai.

♦ Viceprezidentas Agnew pa
reiškė, kad Amerikos spaudoje 
dažnai garbinami nevykėliai, ka
da geriausi amerikiečiai miršta 
Vietnamo ryžių laukuose.

♦ Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, jog Amerikos kariuo
menė ateinančiais metais bus vi
su milijonu kareivių mažesnė už 
tą kariuomenę, kurią turėjo pre
zidento Johnsono vyriausybė.

♦ Jordano . artilerija apšaudė 
Izraelio miestą, kur padaryta ne
mažų nuostolių.

♦ Egipto valdžia paskelbė, kad 
jei Amerika parduos Izraeliui 
daugiau lėktuvų, karas išsiplės.

LONDONAS. — Buvęs ilga
metis britų parlamento narys, 
darbiečių vyriausybių ministeris 
Emanuel Shinwell karalienės bu
vo pakeltas į Lordų rūmus iki 
gyvos galvos. Jis yra kilęs iš 
Lenkijos žydų šeimos, britų par
lamente išbuvo 48 metus.

Lietuvių kūriniai
Fed. Vokietijoje, Koeln mies

to leidykla Gerig leidžia sovietų 
fortepioninte muzikos kūrinius. 
Trečiame leidiny įtraukti lietu
vių kompozitorių kūriniai: A. 
Bražinsko “Trys pjesės” ir Vyt. 
•Montvilos “Kosmoso galadė”.

Brežnevui nepatiko 
penkmečio planas
MASKVA. _ Sovietų “Tass” 

agentūra praneša apie du aukš
to lygio pareigūnų posėdžius, ku
riuos “ilgas kalbas” pasakė parti
jos vadas Brežnevas. Viename 
posėdyje dalyvavo vyriausybės 
nariai ir atskirų respublikų va
dai, kitame — Rusijos respubli
kos vadovybė.

Iki šiol sovietų vyriausybė dar 
nepaskelbė naujo penkmečio pla
no. Vadovai susidūrę su dideliais 
sunkumais tą planą ruošdami. 
Brežnevas iškritikavęs planavi
mo komiteto pateiktą projektą 
ir įsakęs jį perrašyti. Jam ne
patikę kai kurios numatytų iš
laidų pozicijos. Daug lėšų pra
šymų atskiroms sritims Brežne
vas ir jo sėbrai atmetę.

“Tarptautininkai”
“žinijos” draugija okup. Lie

tuvoje skleidžia ne tik ateistinę 
propagandą, bet jos nariai įpa
reigoti skaityti paskaitas ir tarp
tautiniais klausimais. “Tarptau
tininkai”, anot “Komj. Tiesos”, 
(geg. 13), per metus perskaito 
iki 16,000 paskaitų tarptauti
niais klausimais.

Gegužės mėn. 12-13 d. tie 
“specialistai” turėjo savo semi
narą. Pagrindiniai “tarptauti
ninkų” auklėtojai — Maskvos 
specialistai, Vilniaus seminare 
skaitę paskaitas. _ apie sovietų 
tarptautinę padėtu apie komu
nistų tarptautinį judėjimą ar 
apie JAV užsienio politikos klau
simus “Žinijos” maksvinio’ cen
tro — valdyboš lęktorius Merku
lov, Vilbanov, Lukin (JAV klau
simu “žinovas”) irkkt. Net ir 
apie Lietuvos; zenite ūkį kal
bėjo Lietuvos koto, partijos CK 
skyriaus vedėjas J. :ČernikOvas. 
Lietuvius teatstovavo parti j os 
pareigūnas L. Ramelis ir doc. J. 
žėruolis. . (E)

TRIPOLIS. — Čekoslovakijos 
keleivinis lėktuvas šudiižo Libi
jos aerodrome, žuvo 13 asmenų. 
___ - _________ _ ____ i___

Viceprezidentas Agnew teniso aikš
telėje labai pradžiugino savo kritikus, 
kai jis servuodamas sviedinį, pataikė 
Nosiai savo partneriui j pakauij. Kiek 
anksčiau panašus įvykis pasitaikė jam 
lošiant golfą, kurio sviedinėlis užgavo 

profesionalą Doug Sanders.

PRIEŠ RINKIMUS SUSTOJO ITALŲ 
DIENRAŠČIŲ SPAUSTUVIŲ DARBAS 
ROMA. — šiandien Italijoje streikuoja laikraščių spaustuvių 

darbininkai, šis streikas unijų paskelbtas tik 24 valandoms, ta
čiau tai jau trečias streikas per tris savaites. Pirmas sustabdė 
daugumą dieraščių keturioms dienoms, o antras — dviem dienoms. 
Nors Italijoje dienraščiai neturi daug skaitytoj u, nes gerą pasi
sekimą turi įvairūs lengvo turinio žurnaliukai, kurie turi daug 
didesnius tiražus už dienraščių, kurių 70 teturi 5 milijonus skai
tytojų, tačiau streikas įvyksta prieš pat šio sekmadienio provinci
jų ir atskirų miestų savivaldybių rinkimus.

Peronistų kerštas 
Pedro Aramburui
BUENOS AIRES. — Argenti

nos teroristų organizacija, pasi
vadinusi “Montoneros” vardu, 
paskelbė, kad buvęs Argentinos 
prezidentas Pedro Aramburu 
jau buvo sušaudytas. Jo kūnas 
buvęs krikščioniškai palaidotas, 
tačiau jis nebus atiduotas gimi
nėms, kol valdžia nesugrąžins bu
vusio diktatoriaus Perono miru
sios žmonos Evos kūno “Argen
tinos liaudžiai”. Evos Peron pa
laikai gulėjo darbo unijų federa
cijas rūmuose, tačiau atėjus į 
valdžią buv. pręz. Aramburai, kū
nas buvo pašalintas.

Iš visko atrodo, kad buvusį 
Argentinos prezidentą, kurį 1955 
m. pastatė diktatorių Peroną nu
vertus! kariuomenė, pagrobė pe- 
ronistai. Jie anksčiau sakė, kad 
Aramburu bus nušautas už 1956 
metais sušaudytus 27 peronistų 
-vadus.- ' . '?*•

Albanija prekiaus 
su Graikija

ATĖNAI. — Po ilgų 30 metų 
pertraukos Graikijoje lankėsi 
keturi Albanijos prekybos parei
gūnai, kurie dvi savaites tarėsi 
su graikų valdžios atstovais dėl 
prekybos ryšių. Graikų delegaci
ja vėliau žada vykti į Tiraną.

Albanų vizitas jau davė re
zultatus — buvo susitarta pa
sikeisti prekėmis už 300 tūks
tančių dolerių. I

šis susitarimas tuo svarbus, 
kad Graikija laiko save su Al
banija “karo padėtyje”. Iš Al
banijos italai puolė Graikiją 
1940 metais. Taikos sutartis 
tarp abiejų kaimynų dar nebu
vo pasirašyta. Tuometinė Alba
nijos valdžia rėmė italus. Ta
čiau dabartinis komunistų reži
mas neigia, kad jis gali būti lai
komas atsakingu už buvusios fa
šistinės vyriausybės darbus.

Graikija tikisi parduoti savo 
prekes per Albaniją komunisti
nei Kinijai, vienintelei Albani
jos sąjungininkei.

Žuvo 30,000
LIMA. — Peru valdžios parei

gūnai teigia, kad žemės drebėji
me galėjo žūti net 30,000 žmonių. 
Nukentėjusiems padėti pasisiū
lė visa eilė pasaulio valstybių, 
tačiau lėktuvai su vaistais, mais
tu ar šiltais rūbais negali pasiek
ti paliestų vietovių, nes drebėji
mas suardė daug nusileidimo ta
kų, kelių, tiltų. Be to, praside
dančios žiemes rūkas gaubia su
daužytus miestus.

Peru ligoninės pilnos sužeis
tų. Daug drebėjimo paliestų 
vietovių yra atkirstos nuo cent
ro. Peru vyriausybė bijo, kad 
apie kai kuriuos indėnų kaimus 
ir jų nuostolius nebus patirta 
dar daug savaičių.

Opozicijos partijos tvirtina, 
kad spaustuvininkų streikas pa
deda valdžiai, nes žmonės, ne
gaudami laikraščių, daugiau 
klausys radijo ir televizijos pro
gramų, kurios yra valdžios kon
troliuojamos. Opozicijos parti
jos praeityje nekartą kaltino 
centro, — kairės valdžią, kad ji 
savo naudai išnaudoja televizijos 
ir radijo stotis.

Spaustuvininkų streikas įvy
ko dėl leidėjų nutarimo nebeleis
ti pirmadienio numerių ir už
baigti savaitę sekmadienį. Pir
madieniais laikraščiuose papras
tai svarbiausią vietą užima spor
to žinios, kurias eiliniai skaity
tojai daugiau skaito už politines 
apžvalgas.

Komunistų partija nenoriai re
mia spaustuvininkų unijos strei
ką ir įsakė savo skyriams fabri
kuose ir įstaigose streiko metu 
išleisti sieninius laikraščius, ku
rie atsvertų vyriausybės propa
gandą per televiziją ir radiją.

Italijoje spaustuvių streikas 
■flSp^jūlįarusMrtodėl, kad kaip 
tik šiuo metu Meksikoje vyks
ta pasaulinės futbolo pirmeny
bės, o Italijoje prasidėjo popu
liarios dviračių lenktynės, apie 
kurias piliečiai nori gauti sku
biausių žinių.

Bando sustabdyti 
karo pavojų

WASHINGTONAS. — Tarp 
Hondūro ir Salvadoro bandoma 
įsteigti demilitarizuotą zoną, ku
ri eitų nuo dabartinės sienos po 
dvi mylias į abi puses. Vadovau
jant Amerikos Valstybių Orga
nizacijos atstovams, derybos del
tos zonos Washingtone jau vyks
ta nuo gegužės mėnesio vidurio. 
Honduras ir Salvadoras diploma
tinių ryšių neturi po savo trumpo 
karo 1969 m. liepos mėn.

Svarstomas planas verstų abi 
šalis atitfaukti savo karines jė
gas, tuo sumažinant naujų susi
kirtimų pavojų.

įspėjo sovietus
WASHINGTONAS. — Vals

tybės sekretorius Rogers kalbė
josi su sovietų ambasadorium 
Dobryninu 40 min. ir susitarė 
vėl susitikti ateinančią savaitę. 
Dobryninas neseniai sugrįžo iš 
Maskvos, tačiau naujų pasiūly
mų jis neatsivežęs. Pasitarimai 
lietė Viduriniųjų Rytų proble
mas. Amerika išreiškė savo su
sirūpinimą dėl sovietų lakūnų ir 
kito karinio personalo veiklos 
prieš Izraelį.

Paryžiuje vieši sovietų užsie
nio reikalų ministeris Gromyko. 
Iki šio penktadienio jis ves pa
sitarimus su prancūzų vyriausy
bės nariais.

VIENA. — Rumunijos upių 
potvynis pasiekė ir Dunojaus 
upę, kur vanduo pakilo šešias pė
das virš normalaus lygio. Jau 
žuvo 160 žmonių ir 16 dingo.
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Garsi filmy aktorė Joan Crawford pa
garsėjo ne tik filmuose, bet ir bizny
je. Ji yra dviejy maisto bendrovių 
direktorė, neseniai išrinkta šio de
šimtmečio garsiausia moteris prekiy 

pasiūlos srityje.

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

f

Praeitą šeštadienį, geg. 30, 
Kapų Puošimo Dieną šv. Ka
zimiero Lietuvių Kapinėse bu
vo pagerbti šių kapinių steigė
jai ir visi palaidoti lietuviai.. I 
kapines žmonės pradėjo va
žiuoti anksti. Aplankė savo 
šeimos kapus, papuošė juos, 
atvežę gėlių, 11 valandą 
pradėjo rinktis prie naujai 
statyto gražaus lietuviško 
i.linkio.

Nelietuviška kapinių admi
nistracija, praeitais metais nu
tarusi apmaldinti nepatenkin
tus ir protestuojančius lietu
vius lietuvius, ne vien lietuvių 
vardą grąžino kapinių pavadi
nime, bet nutarė pastatyti bent 
vieną lietuvišką paminklą. Me 
nininkas R. Mozoliauskas su
projektavo ir pastatė pirmą 
gražų lietuvišką paminklą. Pa
minklo atidengime lietuviai 
nedalyvavo, nes lietuviškos or
ganizacijos nebuvo pakviestos. 
Užtat Kapų Puošimo Dieną‘tuvių bažnyčios, mokyklos, vie

ten susirinko arti tūkstančio 
lietuvių.

Iškilmes prie paminklo pra
dėjo Chicagos Lietuvių Bend
ruomenės Apygardos valdy
bos narys Jonas Vaičiūnas. Ta 
ręs kelis sakinius, jis tuojau 
paprašė JAV LB Pasauliečių 
Teisėms Ginti Šv. Kazimiero 
Kapinėse komiteto pirmininkų 
Algį Regj tarti žodį. Regio 
kalba buvo trumpa, bet turi
ningą. '

Algis Regis, didžiausią pasi
tikėjimą lietuvių kovoje už sa
vo teises turįs žmogus, pasakė 
gražią kalbą, kurioje nurodė 
stiprų ryšį tarp gyvųjų ir mi
rusių. Taręs kelis sakinius apie 
Kapų Puošimo Dienos reikšmę 
ir kapinėse atliekamą darbą, 
Regis nurodė didelį senosios 
kartos lietuvių idealizmą bet 
kurioje lietuvybės srityje.

— Ne vien šios kapinės, — 
pasakė jis,, — bet Chicagos lie-

tage apskrities gyventojo, papa-l 
sakoj imas kaip piktadario nu
šautas jo sūnus Charles, 24 me
tų, (iš foto nuotraukos matyti, 
Amerikos karys) padėjo tėvui 
susekti sava žudiką, pakartoti-

giai, kadangi žudikas yra gink
luotas.

Gegužės d., penktadienį, 
Portage apskrityje, Indianoj ne
betoli Gary, plento pagriovyje 
buvo rastas keliais šūviais nu
šautas, apiplėštas iš pinigų ir do
kumentų jaunas vyras, kurį Por
tage lavoninėje atpažino jo dėdė 
Donald Troxel. Tėvui buvo pra
nešta sekmadienį, gegužės 24 d., 
kurs tuojau su žmona Edna ir 
dukra Ramona, 15, atskubėjo į
lavoninę sūnaus pamatyti...

Kaip buvo sugautas žudikas 

žudiką sugavus ir perdavus į 
teisingumo rankas, tėvas Romer 
Troxel papasakojo Chicago Tri
bune ir UPI atstovui sekantį: 
“Pirmadienį aš jaučiausi nera
mus. Pasiėmęs žmoną ir brolienę

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IS BALFO VEIKLOS 

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

plonu knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

nuoiynai, senelių prieglaudos 
buvo pastatytos lietuvių auko
mis ir dideliu pasiryžimu bei 
pasiaukojimu. Buvo aukoja
mas ne vien darbas, bet duo
dami pinigai ir įvairiausios 
vertybės. Labai dažnai aukos 
buvoo daromos per didelį var- 

■ gą ir dar didesnį pasiaūkoji- 
Imą. Senieji lietuviai, dažnai 
skriausdami patys save, ėjo, 
nešė, aukojo, dirbo, kad su ti
kėjimo pagalba būtų įamžinta 
lietuvybė, kad per tas pastan
gas ir religija būtų amžiais gy
va.

— Amerikos lietuviai kata
likai, — tęsė toliau p. Regis, — 
sunkiu mūsų tautos istorijos 
momentu, kada gimtinis kraš
tas buvo pavergtas ir laisvai 
sukurtas gyvenimas išardytas,

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie- patyrė patį didžiausią panie
kinimą ne tik prieš Dievą, bet 
ir prieš žmones. Jų sudėtos 
aukos, jų viltys ir jų darbo 
vaisius išslydo iš jų rankų ir 
pateko į fariziejų rankas, į la
bai jau silpnų katalikų rankas. 
Dabar tenka vesti labai sunki 
kova, kad tas išslydęs didysis 
mūsų turtas būtų naudojamas 
didžiajam mūsų dvasios džiaug 
smui”.

Regis patarė prie naujo pa
minklo susirinkusiems žmo
nėms budėti savo teisių sargy
boje. Kapinės yra didžiausias 
vyresnės kartos lietuvių pa-

siems bei jaunimui:
1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus

dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

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

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 dot ' A •: ty '’ r' ‘a s

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

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

'61 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... T ‘
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertiria TV ekra- 
i " 
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.

Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam TOinlrla<5 bI]rį dabartinė karta __ __J____ , _ __ , mūsų jaunieji nepervertina TV ekra- nilnKias» Kuių aanarune Karia 
nuošė nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po- privalo saugoti, ginti ir neleis

ti pirkliams iš jų padaryti pa
sipelnymo šaltinį.

— šie kapai, kurie mus su
pa šį momentą, yra nužymėti 
kryžiais.., šie kapai yra pa-
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atsargus, tėte. Jis turi revolve- taip pat turės griebtis drastiš-pau riebias algas imančius ren 
rį”. Tuomet aš atsakiau tam vy-Ikų priemonių, visus tuos sa-Į kamaosius ir skiriamuosius 
riokui, kad nepaisytu, nesvarbu, j vanaudiškai polifikiiojąnčiiis,‘pareigūnus pakeisti kitais.

kompartmente. Man su bernioku I 
bekalbant, mano brolienė neju
čiomis pasišalinusi pašaukė po
liciją, kuri tuojau atskubėjo ir 
žudyką suėmė.

Žudiką suėmus, Charlie man 
daugiau nebekalbėjo. Charlie da
bar turi ramybę...” J. Pr.

JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
BALSAVIMO BŪSTINES IR LAIKAS
JAV Lietuvių Bendruomenės Vl-sios Tarybos Chieagoje Rinkimi

nėje Apygardų esančių apylinkių rinkimų komisijos balsavimus pra
ves žemiau nurodytomis dienomis ir valandomis:

J. Auroros apylinkėje birželio mėn. 6—7 dienomis, nuo 12 vai. 
dien., iki 6 vai. vakaro, Domicėlės Vizgirdienės bute, TO So. Chesnut 
St., Aurora, Illinois.

Chicago» Tranzito adminis
tracijos bosas George DeMent 
išsiuntinėjo spaudai savo pa
reiškimą, kuriame be kt sako:

Seimo ' įstatymas (House 
Bill) 3396 kaip orginaliai įteik 
tas Illinojaus Atstovų Rūmams 
numatė besąlyginiai paskirti 
dėl CTA 25- milijonus dolerių 
ir 12 milijonų dolerių kitoms 
tranzito kompanijoms Illino- 
juje...

Bilius praeitą mėnesį nusle
giama balsų dauguma buvo 
priimtas Atstovų Rūmuose ir 
demokratų ir respublikonų 
130 balsais prieš 27. Nelaimei,

išvažiavau ieškoti pats nežino- kai bilius pasiekė Illinojaus 
damas ko. Charles mane vedė”. Senatą, tolimesniųjų nuo Chi-

Pavažiavęs plentu apie 20 mi
nučių jis išgirdo Charlį jam sa
kant, “Tėte, ana jis atvažiuoja”. 
Bet už akių buvo kalva ir nieko 
nesimatė. “Staiga iš už kalvos 
pasirodė atvažiuojantis geltonas 
Corvette automobilis, ir Ghąrlio 
balsas man vėl pasakė : “štai, jis 
atvažiuoja, tėte. Laikykis ra
miai. Jis ginkluotas. Nesusijau
dink. Jis greit sustos”...

“Aš padariau U apsisukimą ir, 
pasekiau paskui tą automobilį, 
laikydamašis’ apie bloką iš pas
kui”, kalbėjo Troxel. “Mane ėmė 
noras smarkiai įtrenkti į tą au
tomobilį, bet Charlis mane per
spėjo to nedaryti”...

Geltonasis automobilis susto- 
jo prie aukšty mokyklos ir dabar 
Troxel tiesiai-priėjo prie išlipu
sio jauno vairuotojo, kurs, kaip 
vėliau išaiškintai, yra 18-metis 
Arthur Wagh&*;- p-: -':i>

“Tas vyriokas jau žinojo, kas 
aš esu”, tęsė Troxell, ‘-Jis sakė
si matęs mario automobilį prie 
mano brolio namų”.

Troxell paklausė jauniklio, ką 
jis daro su šiuo automobiliu? 
Wagneris atsakė, kad automobi
li jam pardavė jo sūnus Charles.

“Aš paklausiau, jei jis auto
mobilį pirko, tai kur yra nuosa
vybės dokumentai (title), bet 
vėl išgirdau sūnaus balsą, “Būk

cagos valstijos vietų (down
state) Senato nariai respubli
konai tą bilių kastravo, priim
dami memorandumą, kuriuo 
visiškai sunaikinamas tikrasis 
to biliaus tikslas...

■ . V / - X- ■ .

DeMent savo lementacijas 
baigia pranešimu, kad teksią 
smarkiai sumažinti autobusų 
judėjimą, atleisti daug perso
nalo ir dar kartą žymiai pakel
ti važmos kainas... ” nuošir
džiai apgailestaudamas”, kad 
turėsiąs griebtis tokių “dras
tiškų” priemonių.

Atrodo, kad Illinojaus pilie
čiai per ateinančius rinkinius

ro, Savaitraščio Sandara patalpose, 840 West 33rd St., Chicago, Uli- » 
nois 60608. | 8

3. Brighton Parko apylinkėje birželio 6—7 dienomis, nuo 10 vai. $
ryto, iki 6 vai. vakaro, Mečio Šimkaus Real Estate įstaigoje, 4259 So. « 
Maplewood Ave., Chicago, Hl. 60632. c %

4. Cicero apylinkėje birželio 6 d. nuo 11 vai. dienos iki 6 vai. vak.
ir birželio mėn. 7 d. nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak^ Šv. Antano pa- 8 
rapijos salėje, 1550 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650. >>

5. Gage Parko apylinkėje birželio mėn. 6—7 dienomis, nuo 10 f
vai. dienos iki 4 vaL vak. Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont Ave^ 8 
Chicagoje. }>

6. Grand Rapids apylinkėje birzbHo 7 d., nuo 10 vai ryto, iki 6 vaL 
vak., J. ir V. Paovių bute, 1228 Quarry Ave., Grand Rapids, Mich. 8

7. Kenoshos apylinkėje balsavimai bus pravesti paštu.
8. Lemonto apylinkėje birželio 6—7 dienomis, nuo 9 vai. ryto, « 

iki 6 vai. vak., Petro Abromaičio bute, 1005 Poėier St., Lemont, Illinois »
9. Marquette Parko apylinkėje balsavimai bus pravesti dviejose «

būstinėse: • įįįį «
I būstinė. Marquette Parko parapijos salėje (buv. senoje bažny- » 

čioje), 6820 So. Washtenaw Ave., birželio mėn. 6—.7 dienomis, nuo 
8 vai. ryto, iki 6 vai. vakaro. . %

H būstinė, Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos baž- .« 
nyčioje, 6641 So. Troy St., birželio mėn. 7 d. nuo 9:45 vaL ryto, iki 12 $ 
valandos dienos. , $

. 10. Melrose Parke apylinkėje, birželio mėn. 7 d. nuo 9 vaL ryto, « 
iki 4 vai. vakn Sacred Heart bažnyčios rūsyje, 1503 N. 16th Avenue, į> 
Melrose Park, Illinois. %

11. Milwaukee apylinkėje birželio 7 d., nuo 9 vat’ryto, iki 12 vai. A>
dienos, šv. Gabrielio parapijos salėje. - »

12. Rockfordo apylinkėje, birželio mėn. 6 d. nuo 1 vai. po pietų «
iki 6 vai. vakaro, Rockfordo Lietuvių Klube. 716.1ndiano Ave., Rock- » 
ford, Illinois 61102. , «

13. Roselando apylinkėje birželio mėn. 6 d. nuo 6 vai vakaro, iki $ 
8 vai. vakaro ir birželio mėn. 7 d. nuo 9 vaL ryto, iki 1 vai. p. p. Visų » 
Šventųjų parapijos bažnyčios salėje, 10801 State St., Roseland, HL *

14. Waukegano Apylinkėje birželio mėn. 7 d., nuo 8 vai. ryto, iki »
2 vai. po pietų, šv. Baltramiejaus parapijos pradžios mokyklos pa- « 
talpose, 914 — 8th St., Waukegan, Illinois. J

15. Beverly Shores apylinkėje birželio 6 d. nuo 6 vaL vakaro, iki *
10 vai. vak. p.'p. V. ir L Jonynų sodyboje ir birželio mėn. 7 d. nuo
11 vai. dien. iki 4 vaL p. p. ponų E. E. Masiliu rezidencijoje.

• i ■ - , ■

PILYPAS NARUTIS,
* °* d- - - .

Pirmininkas
&

skirti žmogaus ir Dievo suarti- 
nimui, o ne išskyrimui... Toks 
yra mūsų siekimas, nuo kurio 
mes niekuomet neprivalome 
nukrypti, — baigė kalbą Algis 
Regis. ty

Baigus Regiui kalbėti, dide
lis ir gražus lietuvių visuome
nės vainikas buvo padėtas 
naujai pastatyto paminklo pa
pėdėje, kurioje išvardintos 12 

. Chicagos lietuviškų parapijų, 
pajėgusių sutraukti lietuvius 
kapų organizavimo ir augimo 
darbui. r*

Vainiką padėjo Chicagos 
Lietuvių Berfdruomenės Pa
sauliečių Komiteto vykdomasis 
sekretorius Kazys Barzdukas 
ir šv. Kazimiero Kapinių Skly
pų Savininkų Draugijos pir
mininkė Lottię ’Giedraitienė.

Prie paminklo susirinko di
dokas skaičius Šv. Mergelės 
Marijos parapijos choro narių 
ir pagiedojo dvi lietuviškas 
giesmes. Prie, tų giesmių pri
sidėjo prie paminklo susirinkę 
šimtai lietuvių.

Giesmėms pasibaigus, buvo 
baigtos Kapinių steigėjams ir 
įnirusiems pagerbti tradicinės 
iškilmės.' Reporteris

SKAITYK PATS-IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Wouldn’t it bea 1
1 i WCT - 1shame ir you saved 

a pile of money for 
retirement and there 
was nothingto 
retire to?

'r*— ----si we 83HK nzzjcu

Han ubere you work And^hen

the money pahs tę.
And 2 you set just a Etile aside

ieei n>e poczi»

’4

ap any wffipowar to save every 
payday, Because yo«s boa 
does it for you. b’ssone*

your retirement.
One $25 Bond a month, would t

state or loot

1739 Sa Halsted Street
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ai kuriu vyski

Nepaisant prasidedančių atos
togų, viliojančių kelionių ir at
gijusios gamtos grožybių, atei
nantieji du mėnesiai šaukiasi su
stiprinto mūsų dėmesio ir veik-

Pirmiausia juodu debesiu mus 
.prislegia siaubingųjų birželio 
dienų prisiminimas. O liepos mė
nesyje paminima pavergtųjų tau
tų savaitė. To viso akivaizdoje

susikaupti, ryžtingiau ir
garsiau prabilti.

mūsų tėvynę pagrobė komunis
tinė Rusija.

2) Lenino sukakties proga bol
ševikinė propaganda liejasi gau
siau ne tik ten, už geležinės per-

tvaros, bet jau ir čia, Ameriko--1

je.
Ir trečia, ne mažiau svarbi, 

paskata mums aiškiau ir drąsiau 
prašnekti — tai dabartinė šia
me krašte gerokai susidrumstu- 
si padėtis.

Kai anuomet, po vargingų pa
bėgėlio kelionių, palikę stovykli
nio gyvenimo skurdų prieglobs
tį, viltingai kabinomės į laisvo
jo pasaulio krantus, — vargu 
kas tikėjosi ir čia pamatyti 
triukšmingas vaikštynes su ne
šamomis raudonųjų vėliavomis 
ir pakeltais kumščiais.

Be perstojo iŠ sovietijos, ri
zikuojant savo gyvybe, per spyg
liuotas ir Įelektrintas vielas 
spraudžiasi, upes perplaukdami, 
net iš laivų į jūrą šokdami, į lais-

“dažnyčios ganytojai, atrodo, 
yra Įsisiūbavę ir suskilę — la
biau *nei ganomieji — pasaulie
čiai”, konstatuoja “Darbinin-

Atrodo, laikas išmintingąjį pa
tarimą, daktarams, kad “gydy
tojaus, išsigydyk pats” papildyti 
patarimu “ganytojai, išsiganyki
te patys”.

UTŠ“ Pasaulio Lietuvių
Kas nori padėti JAV Lietuvių Bendruomenei išbristi iš 

dabartinio merdėjimo ir jokios naudos lietuviams nenešan- 
čių erzinančių kivirčų, kas nori apjungti visus Amerikos 
lietuvius naudingam ir kultūringam darbui, tai šių metų 
birželio 6—7 dienomis patariame balsuoti už šiuos kandida
tus į JAV lietuvių Bendruomenės tarybų:

-t

1. KAZYS BOBELIS, 46 metų, gydytojas '
2. MARIJA RUDIENĖ, 55 na., industrialistė, mokytoja

3. JONAS JASAITIS, 43 m., teisininkas, tarnautojas

4. ANDRIUS JUŠKEVIČIUS, 60 m., karininkas, 
valdininkas

5. JONA^ BERTAŠIUS, 72 m., agronomas

6. VYTAUTAS JANUŠONIS, 29 m., mokytojas
7. JONAS ŽADEIKIS, 53 m., tarnautojas

8. JUOZAS MASILIONIS, 56 m., mokytojas

10. JŪRATĖ JASAITYTĖ, 18 m., studentė

11. EDVARDAS SKALVIUS, 35 m., architektas

12. BRONIUS JUŠKA, 52 m., mechanikas

13. VACYS TALLAT - KELPŠŠA, 69 m., agronomas

14. STEPONAS BIEŽIS, 80 m., gydytojas.

VEIKLIEMS KANDIDATAMS REMTI KOMITETAS

T

veržiasi 
liai. Tuo tarpu 
kyklų šviesuomenė savąją lais
vę jau vadina priespauda. Jie ža
visi įvairaus plauko raudonųjų 
idėjomis.
. Su nuosaikiaisiais piliečiais ir 
mes guodžiamės, kad tų riauši
ninkų esanti tik nežymi mažuma, 
didžiuma gi esanti rimta ir rami. 
Tačiau tyla, kad ir didelės dau
gumos. nėra atsparus ginklas. 
Tyla dažnai reiškia susitaikymą 
su blogiu ar savo silpnumo pri
pažinimą. Jei tylėjimas lig šiol 
dar nieko nepamokė, niekam tie
sos neįrodė, nes padėtis vis blo
gėja, — reiškia: kas nors, kur 
nors neatliko savo pareigų.

Veltui ir mes bėgliai, raudo
nųjų grobuoniškumo aukos, va
dinamieji ambasadoriai, dabar 
sakytume šiuo reikalu esą viską 
padarę. Ir mes buvome per tylūs 
if kuklūs. O prieš savo vaikus 
neretai ir nusikaltome, aiškiai ir 
įsakmiai jiems nepasakydami, 
kas mes, kodėl čia patekome ir 
ko siekiame. Nepaaiškinome, kol 
jie aukštesnėse ir aukštosiose 
mokyklose dar nebuvo paveikti 
kairiųjų švietėjų.

Nors gerokai pavėluotai, jau
nimui “atversti” jau kai kur 
rengiami politiniai pašnekesiai, 
vadinami simpozij urnai ar semi
narai. Idėjinių priešų turime pa

?

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

■ 176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
! Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.
I ‘ .

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

kai jų jau susilaukiame savo 
pačių šeimoje.

Dabar ypač ryškėja du daly
kai: 1) nepaprastai didelė rau
donųjų įtaka šio krašto jauni
mui, kai visą pokario laiką bu
vo skleidžiama menamai libe
rali pasaulėžiūra, iš tikrųjų gi 
dangstanti komunistų niekšy-

Jaunimo Kongresas
JAV ir Kanados lietuvių jau-: 

nimo atstovų suvažiavimas, su
šauktas PLB Valdybos iniciaty
va ir įvykęs 1970 m. gegužės 16- 
17 dienomis Clevelande, Čiurlio
nio Ansamblio Namuose, apsvar
stęs II-jo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso tikslus ir sieki
mus, nutarė:

ryžtis II-ji Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą įgyvendinti,

kviesti prie šio didžiojo tau
tinio tikslo aktyviai dėtis visas 
lietuvių jaunimo organizacijas, 
spaudą ir paskirus asmenis,

prašyta visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes fr plačiąją lietu
vių visuomenę Kongresą mora
liai bei materialiai remti,

rengti jaunimo kongresus pa
skiruose kraštuose ir į juos siųs
ti JAV ir Kanados jaunimo at
stovus,

atsižvelgiant į likiminius Lie
tuvių Tautos siekimus, rūpintis, 
kad Jaunimo Kongresas protes
tuotų, prieš genocidinę Lietuvos 
okupaciją ir pasisakytų už Lie
tuvos laisvės atstatymą,

Kongreso metu pristatyti vi
so pasaulio lietuvių kultūrinio 
gyvenimo eksponatus — dailės 
ir foto parodas, leidinius, kon
certus, dramos veikalų, pastaty- 
mus, ;

jungti ankstyvesnės imigra
cijos jaunimą į Kongreso darbą,

Kongreso tęstinumo išlaiky
mui, paruošti konkrečią po-kon- 
gresinę programą,

prašyti PLB Valdybą dar šiais 
metais surengti jaunimo simpo-. 
ziumą bendravimo su kraštu 
klausimu ir to simpoziumo daly
vius, klausimą išstudijavus, sa
vo pageidavimus ir sugestijas 
pateikti Pasaulio' Lietuvių Jau
nimo Kongreso Komitetui,

reikšti padėką dr. Antanui 
Butkui, p. Mildai Lenkauskienei, 
LB Ohio Apygardos Jaunimo 
Sekcijai, I-mos ir Il-tros Cleve- 
lando LB Apylinkių valdyboms 
ir visai PLB Valdybai už įdėtas 
pastangas rengiant šį pasitari
mą.

Nutarimų .Komisija; Audronė 
Kubiliūtė, Ramunė Kviklytė, Ro
mas Sakadolskis, Vacys šaulys, 
Julius šermukšnis.

Jis judriausias, paslankiausias 
iš visų buvusių prieš ji...

“Paulius VI neslėpė jaučiąs, 
kad “erškėčių vainiką” jam de
da ne tiek Bažnyčios priešų ran
kos, kiek rankos jo artimiausių

f I l, I 1.. 1 11

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI “NAUJIENAS"

Kas tik turi gera skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

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

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

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Auo

1

Mūsų spaudoje

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

kad neatsiliepta savo laiku ir sa
vo vietoje. Tas pats atsitiko ir 
mūsų tarpe: ir mums bemiegant, 
Į švarius kviečius kipšas pribars
to raugių!

Mūsų, išeivijos, silpnas bal
selis gožte užgožiamas visokių 
šio krašto ir viso pasaulio reika
lų— “problemų”. Užtektų tik 
ilgiau prisnūsti, kad būtume vi
sai užrėkti. O pagundų nuošaly 
tūnoti ir ramiai sau migdytis pri
viso labai daug ir labai įvairių.

Vis labiau sklinda balsai apie 
skaisčiai sušvitusią gerovę da
bartinėje Lietuvoje. Esą jos jau 
nei neatpažintumėt, nes ten su
klestėjusi pramonė, ir vyksta ne
pabaigiamos statybos.

Kokia “laimė”, kai lietuvis sa
voje žemėje savo paties ranko
mis užsiaugintos duonos iš pa
vergėjo jau kiek didesnę riekę 
gauna!

O kokios statybos galėtų tau
tai atstoti laisvę? Ir aukščiausi 
dangorėžiai, net visas Naujorko 
Manhatanas, negalėtų atstoti iš
tremtųjų ir nukankintųjų tūks
tančių, bevežant į Sibirą, per 
traukinio duris išmėtytų kūdi
kių lavonų.

Kokia medžiaginė gerovė, J ei 
ir būtų tikra, o ne propagandi
nė, galėtų atstoti naikinamos 
tautos ateitį? Numirus šeimos 
nariui, kokį skausmą ir prarają 
pajunta likusieji. 0 kas bekal
bėti apie visos tautos nelygsta-

Kol Amerikos vyriausybė kas
met skelbia pavergtųjų tautų sa-

me krašte yra žmonių, kurie sa
ve laiko pavergtųjų atstovais.

Taigi ne tik Čikagai ar Naujorkui 
tokios savaitės svarbios. Reika
las lygiai svarbus ir mažesniems 
lietuvių telkiniams. Sukrutę, jie 
galėtų tą savaitę tinkamai atžy
mėti ir mažesnėse gyvenvietėse. 
Gi nustodami domėjęsi ir nutylė
dami, nuolaidžiausime mūsų tau
tos priešui ir savaime atsisaky
sime nuo savo teisių.

“Kultūrinių ryšių su kraštu” 
šalininkai nuolat mus tikina, kad, 
girdi, bendraudami su anos pu
sės pasiuntiniais, Uetuvos anaip
tol neatsisakome Ir jos okupan
tui neatiduosime.

Tačiau, kad dabartinė okupa
cinė padėtis Lietuvoje būtų įtei
sinta, nebus reikalingas koks 
nors išeivijos veiksnių raštas ar 
viešas pareiškimas: štai, žiūrė
kit, jūs 'maskviečiai, mes Lietu
vą jums gražumu atiduodam.

Pripažinimas vyksta pamažu, 
tyliai, ramiai, pasalūniškai, kai 
tautos reikalais nustojama domė
tis, kai atsižadama savo kalbos, 
savų pavardžių ir papročių, žo
džiu, kai nutaustama ir nutyli
ma.

Vis plačiau ir garsiau sklinda 
gundymas iš anapus ir čia, iš
eivijoj, jau užmiršti, kas įvyko 
1940 m. birželio 15 d. Mus ragi
na taikytis su “tikrove”, nebūti 
kerštininkais, net krikščioniškos 
meilės stoka prikišama tiems, 
kurie siekia savo tautai pagel
bėti nusikratyti nelaisvės pan
čių. 1

Gal ir galėtume nusigręžti nuo 
juodojo birželio šmėklos, jei tų, 
kurie anuomet buvo nukankin
ti, mirė badu, sušalo Sibire ar, 
granatų sudraskyti, žuvo tėvy
nės miškų slėptuvėse, — karš
čiausias troškimas nebūtų bu
vęs, kad išlikusieji tautiečiai ir 
laisvasis pasaulis sužinotų apie 
jų kančias ir likimą. M. š.

Paulius VI — “Uola ar...?”
Tokia antrašte brolių pranciš

konų laikraštis “Darbininkas” 
įsidėjo gegužės 29 dienos veda
mąjį, primindamas kad tą dieną 
gegužės 29 cĮ, sueiną 50 metų 
Pauliaus VI kunigystei ir ta pro
ga pareikšdama:

“šių metų pabaigoj Paulius bus 
73 metų, bet tebėra guvus ir di
namiškas. Sekdamas jo veiklą, 
gali suabejoti, ar jam tinka var
das Uolos (ant kurios pastatyta 
Bažnyčia). Uola reiškia atsparu
mą, kietumą, bet ir — nejudru
mą. Paulius VI nėra iš tokių.

1914rrietų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

FhmkZogas, President

^7 zo
Passbook Savings 

All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

'«UK«

til *^.’**2
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AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $0622

PHONE: 2544473 '

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

7
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda Sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000,

I INIlfETDC Atl U I ■ if' Jm fC 'w8liWWILai
\ SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Š. m. gegužės 23 d. Clevelan- 
de, p. J, Alikonio East Shore 
Realty įstaigos patalpose įvyko 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pilnaties posėdis. 
Jame dalyvavo visi valdybos na
riai: pirmininkas Stasys Barzdti
kas, vykd. vicepirm. dr. Ant. 
Butkus, sekr. Ant. Gailiušis, vi-

tis, Al. Laikūnas, M. Lenkauskie-

čeponkutė, Marija Gailiušytė, 
Augustas Idzelis, Antanas Kal
vaitis, Audronė KubUiutė, Dalia 
Orintaitė ir Romas Sakadolskis. 
Pagal statutą, šiai sekcijai pir
mininkauja Jaunimo vicepirmi
ninkė M. Lenkauskienė. Sekci
jos narius angažuodama, ji krei
pėsi į juos kaip į paskirus asme
nis, neieškodama ryšio su jų 
ideologinių-jaunimo organizacijų

$18.00
$10.00

„ $21.00
_ $11.00
... $2.50 (Kultūros Tarybos

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Wallace ir 1972 metai
Vos tik spėjo paaiškėti Alabamos gubernatoriaus 

rinkimai, kai George Wallace ir vėl pradėjo smarkauti. 
Laimėjęs rinkimus, jis tuoj įspėjo Nixono administraciją, 
kad toji susilaikytų nuo “persekiojimo” mokyklų, kurios 
nepritaria nei “autobusinei” integracijai, nei tam inte
gracijos tempui, kuris yra taikomas pietinėms valstijoms.

Tai buvo aiškus Wallace’o Įspėjimas prezidentui Nix- 
onui, kad 1972 metai jau nebe už kalnų ir jis gali susi
laukti nemalonumų, jei nesušvelnins savo nusistatymo 
pietinių valstijų mokyklų integracijos klausimu.

Kokių gi nemalonumų prezidentas Nixonas galėtų 
susilaukti?

Beveik nėra abejonės, kad Nixonas 1972 metais kan
didatuos antram terminui. Kaip žinia, 1968 metų prezi- ; 
dentiniai rinkimai sukėlė nemažai susirūpinimo, nes jie 
galėjo baigti tuo, kad tuose rinkimuose prezidentas nebū 
tų buvęs išrinktas. < (

Koki vaidmenį 1968 metų rinkimuose suvaidino 
Wallace? _

Jis suorganizavo Amerikos partiją ir buvo tos par
tijos kandidatas Į prezidentus. Surinko per dešimt 'milijo 
nu balsų Į vadinamąją Elektorių kolegiją, kuri faktiškai 
išrenka prezidentą, pravedė 46 elektorius (rinkikus). Jei 
jam būtų pasisekę dar poroje valstijų rinkimus laimėti, 
tai rinkimai būtų pasibaigę prezidento neišrinkimu, nes 
nei Nixonas, nei Humphrey Elektorių kolegijoje nebūtų 

' turėję daugumos. Tada prezidento išrinkimas būtų pri
klausęs nuo Wallace: kuriam kandidatui (Nixonui ar 
Humphrey) jis savo rinkikus būtų permetęs, tas ir būtų 
laimėjęs. Sayaime suprantama, kad už tokią “paslaugą” 
jis būtų išsiderėjęs tinkamą “atlyginimą”.

Visai galimas daiktąs, kad Wallace yra pasinešęs 
kandidatuoti ir 1972 metais, nes kitaip jis negąsdintų 
prezidento Nixono. ' - §' •

Tiesa, 1968 metų rinkimai tiek paveikė Kongresą, 
jog buvo sumanyta prezidento rinkimų sistemą pakeisti. 
Jau šis tas ir padaryta: Atstovų Rūmai praeitų metų 
rugpjūčio mėnesi 339 balsais prieš 70 pasisakė už tai, kad 
prezidentas būtų renkamas tiesioginiu ir slaptu balsavi
mu. Vadinasi, • pasisakė už rinkiminės sistemos pakeiti
mą ir Elektorių'kolegijos panaikinimą. Tačiau Senato ju
ridinis komitetas tik dabar pasisakė už prezidento rinki- 
mo sistemos pakeitimą ir paskelbė savo raportą, kuria
me sakoma, kad dabartinė Elektorių kolegijos sistema

Nasvytis 
pirm-kas) 
(Švietimo Tarybos pirm-kas). 
Posėdis truko septynias valan
das, nes valdybos visumai posė
džiaujant kas keli mėnesiai, sa
vaime susirenka eilė svarstytinų 
ir spręstinų klausimų.

Jaunimo yicepirm-kei M. Len
kauskienei pristačius, patvirtin
ta PLB jaunimo sekcijos nariai: 
Gediminas Breichmanas, Jūratė

Šiame posėdyje didžiausias dė
mesys buvo nukreiptas į Antro
jo Pasaulio Jaunimo Kongreso

yra įvykęs jau ne vienas siaures-

mas, siekiant , sklandesnio ir na
šesnio darbo, kada prasidės tik
roji kongreso ruoša. Vienas to
kių pasitarimų buvo įvykęs prieš

negarantuoja, jog daugiausia balsų gavęs kandidatas 
gali būti išrinktas prezidentu. Keliais atvejais (1824, 
1876 ir 1888 metais) prezidentu buvo išrinktas mažiau 
balsų gavęs kandidatas.

Pagal dabartinę Elektorių kolegijos sistemą kiek
viena valstija išrenka tiek elektorių (rinkikų), kiek turi 
senatorių ir kongresininkų. Kandidatas, už kuri dau
guma elektorių balsuoja, yra išrenkamas prezidentu.

Tos rinkimų sistemos pati didžiausia yda yra ta, kad 
visi valstijos elektoriai privalo balsuoti už kandidatą tos 
partijos, kuri toje valstijoje-surenka daugiau balsų, ne
gu bŪe kurios kitos partijos kandidatas.

Elektorių sistemos netinkamumas labai išryškėjo 1968 
metų rinkimais. Jei Nixonas būtų praradęs Humphrey 
naudai 42,000 balsų trijose valstijose, tai Elektorių kole
gijoje balsai būtų pasidalinę taip, jog nei vienas kandi
datas nebūtų galėjęs surinkti-daugumos balsų. Tada Ge
orge Wallace, kuris turėjo 46 elektorius/ būtų atsidūręs 
tokioje padėtyje, kad nuo jo būtų priklausę prezidento 
išrinkimas: kam jis savo kontroliuojamus elektorius 
būtų permetęs, tas ir būtų laimėjęs.

. penato juridinis komitetas nurodo ir kitą Elektorių 
kefegfįos sistemos galimą paradoksą. Jis sako, jog gali 
atsitikti taip, kad vienuolika pačių didžiausių valstijų 
ir Kolumbijos distriktas gali išrinkti prezidentą, nors 
išrinktasis prezidentas visose kitose valstijose būtų pra
laimėjęs rinkimus!

Tai reiškia, jog tose vienuolikoje valstijų ir Kolum
bijos distrikte. kandidatas galėtų surinkti pakankamą 
skaičių elektorių, kad būti išrinktam prezidentu. Irtai 
galėtų atsitikti, nežiūrint to, kad tose valstijose ir tame 
distrikte gyvena tik dvidešimt penki nuošimčiai. visų 
Amerikos gyventojų 1

Tai tokie yra Elektorių kolegijos trūkumai, ku
riuos Kongresas yra pasinešęs pašalinti, įvesdamas tie
siogini balsavimą. Tačiau klausimas,kyla, ar. iki 1972 
metų tai bus padaryta. Laikas trumpas, nes.dėl rinkimų 
sistemos reformavimo dar turės Senatas susitarti su At
stovų Rūmais, o po to bus pasiūlyta konstitucinė pataisa 
rinkimus reformuoti.

Tad visai galimas daiktas, jog 1972 metų rinkimus 
teks pravesti pagal senąją tvarką, tai Wallace^ iš tiesų 
gali atsidurti tokioje padėtyje, jog nuo jo priklausys 
prezidento išrinkimas. '
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BRANGIEJI AKMENYS
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Pačios seniausios žinomos brangiųjų 
akmenų kasyklos yra prie Fergamu miesto 
Afganistane, labai kalnuotoje ir sunkiai 
pasiekiamoje vietoje. ,čia randami sefyrai, 
rubinai, bet didžiausia įžymybė — lapis 
lazulis. šios kasyklos eksploatuojamos be 
pertraukos jau 6000 metų, bet jų ištekliai 
dar neišsemti.

Geriasi ir gražiausi turkyzai ateina iš 
Nišapūro kasyklų Persijoje. Turkyzų ran
dama ir Turkestane. Senovės Egiptas tur
kyzų rasdavo Sinajaus dykumoje. Persi
jos turkyzų kasyklos jau žinomos 4000 
metų, bet turtingumas nemažėja.

Iki brangiųjų akmenų suradimo Bra
zilijoje ir Pietų Afrikjoje Burma, Siamas ir 
Ceylonas buvo patys turtingiausi krašlai. 
Iš čia ateina rubinai, sefyrai, zirkonai, to
pazai, granatai, spincliai ir daugybė kitų 
akmenų. Burmos rubinai ir sefyrai šiuo 
metu patys geriausi. Ceylonas yra vienin
telė po Uralo vieta, kur randama aleksan
dritų.

Pietryčių Indija, ypač Penner ir Kis- 
tna upių slėniai, yra garsi deimantais. 
Kašmiro aukštumose randama sefvru ir 
rubinų. Visur su deimantais randama zir- 
konų, spinelių, granatų.

Seniuasi emeraldai yra kilę iš legcnda- 
rinių Kleopatros emeraldų kasyklų ryti-

savaitę Gevelande, kur dalyva
vo didžiųjų mūsų jaunimo or
ganizacijų atstovai, per porą 
dienų tarę kongreso ruošos rei
kalus ir sutarę visą eilę pasiū
lymų bei pageidavimų PLB val
dybai, šio kongreso sumanytojai 
ir pagrindinei globotojai.

Posėdyje visiems šiems pasiū
lymams bei pageidavimams ap
tarti laiko nesigailėta. Juos re 
feravo dr. Ant. Butkus. Išvado
je numatyta, kad iki š. m. spa
lio 1 d. būtai sudarytas Kongre
so Komitetas, kurin savo atsto
vus deleguos jaunimo organiza
cijos ir JAV bei Kanados LB. Ko
miteto būstinę jaunimo atstovai 
numatė Čikagą. PLB savo ruož-

so finansavimo galimybes: pa
ruošia sąmatą, atskaitomybės 
taisykles, galimus pajamų šal
tinius ir 1.1.

Tolimesnėje posėdžio eigoje

su Vliku tokių, kokie dabar yra, 
nesistengiant siųsti PLB atsto
vų Į Vliko seimą, kaip tai siūlo
ma Vliko statuto keitimo komi
sijos projekte, apie kurį painfor-

tas prie Vliko. Pageidauta, kad 
Vliko atstovai pagal vietos kraš-

darni savo uždavinius, turėtų ben 
drauti su atitinkamų kraštų 
Bendruomenės valdybomis.

Porą kartų Tabor Farmoje yra

L. VAIČIŪNIENE

2. SKIRTINGYBĖ VISUMAI 
NE ATSTOVAS

Palikime tuo tarpu, nuoša
lyje, kad vienetas, kalbamu 
atveju Grandinėlė, apipusty- 
tas rytų vėjų, negali būti atsto
vu, kaip mes save laikome, va
karietiškai lietuviškai tauti
nei kultūrai. Ir be to, šio vie
neto-vertintojai įrodė, kad jis 
toks neturi duomenų nei mo
kyklos nei kitus tautinių šokių 
pamokyti, nei iš viso “repre
zentuoti lietuvių .tautinę kul
tūrą”.

įvykę PLB ir spaudos bei radijo 
programų vedėjų pasitarimai, šį 
rudenį numatytas toks trečiasis 
susitikimas. Jis šaukiamas ten 
pat š. m. rugsėjo 19-20 d. Pla
nuojama, kad Šiame bendruome- 
nės-spaudos-radijo suvažiavime, 
be Bendruomeninių aktualijų bei 
informacijų, būtų sudaryta są
lygos spaudos ir radijo žmonėms 
aptarti savo specifines proble
mas atskirai. Tuo būdu šis su
važiavimas turėtų būti abipusiš
kai naudingas.

šiais metais suėjo 50 metų

pirmojo posėdžio. Gyvieji to Sei
mo nariai sukakties proga išlei
do atitinkamą atsišaukimą vie-

didžiai vertina, ir Steigiamojo 
Seimo reikšmę pabrėždama, 
kreipiasi į mūsų visuomenę at
skiru atsišaukimu, kuris talpi
namas kitoje šio laikraščio vie
toje.

Posėdį baigiant, sutarta galu
tinai paruoštą PLB konstitucijos 
keitimo projektą netrukus pa

ciniu būdu, peržiūrėti ir reika
lui esant keisti bei papildyti PLB 
darbo statutą, išklausyta paski-

sėdį šaukti šių metų atostogų 
metui pasibaigus.

i

rie buvo, yra ir bus... nors 
laikinai būtų praeinamybių už.
gožti.

Ar nereikėtų, nepametus 
galvą, luktelėti, -kol ambasa
dorius bus pažintas, kad tik
rai yra iš gulbės kiaušinio, 
kaip anas apysakos biaurusis 
ančiukas—

Pastaba kitiems tautinių šo
kių sambūriams^

PLB-nės vadovybės ir kitų 
iškiliųjų visuomenininkų pri
pažinimas ir skelbimas tokio 
šokių vieneto reprezentantu 
gali būti net lemįama pastaba 
kitiems tautinių Šokių sambū
riams mėgėjiškai šokantiems 
kiek galini tikrus tautinius šo
kius, kad ir jiems laikas įstoti 
į naują kebą ir stengtis bent 
pamėgdžioti profesionalus ba- 
letininkus, naujovininkus... 
Anot Maironio, stoti "ant kelio 
ištrinto” Arba pagal Poškaitį, 
nedėvėtumėte tada negražiais 
tautiniais drabužiais, nebūtu
me atsilikę šimto metų... Ar
ba, anot p. Volerto, patenkin
tumėte pažangiosios visuome
nės, smaguriaujančios naujais 
skanėstais reikalavimus... pa 
teisintumėte savo veiklą...

i

Poškaičių pastabomis yra 
pagrindo netikėti ir jų pasiū
los nepriimti. Bet prieštarauti 
PLB-nės buvusiems tokiems 
vadovams ir dabartinei vado- 
vybei.. būtų ne solidaru, ty-

“gražaus darbo” griovimas. Ku
ris iš tautinių šokių/sambūrių 
prieš tokį LB-nės vadovybės 
■mostą pasišiauš, kuris ne. Bet 
jau dabar yra sambūrių dėl to 
apleidusių ar beapleidžiančių 

„ sparnus. Girdi, kam mes tokie 
bereikalingi? Kas mūsų tos se
nosios kultūros nusibodusius 
šokius žiūrės?... Ne vienas ti- - 
kėjęs ir žinojęs, kad jis šoka 
savo Mautos tautinius gražiau- 

ciziškiausiai_ atliekami dabar susirūpinęs

“kalba savo tarptautinėjkal- 
ba”... Arba, nesakykime žar
gonu, bet esperanto, "

Ketvirta. Negali atštovauti 
mūsų tautinių šokių liaudiš
kiems judesiams svetimo cha
rakterio nepaprasti' nematyti 
“aristokratiški”, nors ir pre-

šiai, nors žiūrovus burte užbur 
tų,... kad jie “pamestų net 
galvas”.

Penkta. Negali kalbėti tau
tine išvaizda svetimo pavidalo 
“visomis vaivorykštės špalvo- 

į v ■ . -% / i™s blizgantys drabužiai mūsų
už tai, kad šio vieneto spektak- ramių spalvų tautiniams dra- 
liai iki šiol nematyti, nauji, ne
paprasti “kažkas”. Juk tautai 
sava tautinė kultūra nėra-kaž
kokia nepaprastybė, bet ją 
persunkusi kūryba.

Antra. Negali aitstovauti se
nos tautos nuo neatmenamų 
iaikų gimusiai, augusiai, su
brendusiai tautinei kultūrai 
tik išeivijoje “dabar gimstan
tis meno ’kūrinys”...

Trečia. Negali atstovauti vi
siems tautiniams šokiams vie
no asmens “sukurtas stiprus 
vienetas”, tas, kas “kuria‘savo 
šokį”. Negali kalbėti tautinio 
šokio kalba tie šokiai, kurie

nianie Egipte, Raudonosios jūros pakraš- karatų arba 95% pasaulinės produkcijos. ; 
čiuose. šie depositai seniai išsemti ir ka- Kartu su deimantais randami topazai, 

kvarcas, spineliai, žirkonai, šiek tiek se- 
fyrų ir rubinų, granatų ir kt Brangiųjų 
akmenų ištekliai Afrikoje milžiniški ir 
nuolat papildomi naujai nežinomais lau
kais

Australija, kaip brangiųjų akmenų tie-’- 
kčjas, dar naujas kraštas. Prieš šimtą me
tų atrasti opalų laukai NSW ir Queens^ 
landė tebėra turtingiausi pasaulyje. Iš čia 
ateina garsūs juodieji opalai, vieni pačių 
nuostabiausių brangiųjų akmenų. Taip pat 
Australijoje randama deimantų, sefyrų 
perioditų, zirkonų, spinelių ir kt >

Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra vi
sų brangiųjų akmenų, bet tik po truputį, 
ir kol kas jokia komerciniais pagrindais 
produkcija čia negalima. Meksikoje yra 
opalų, ametistų, topazų, kvarco.

Senovėje gintaro tiekėjai buvo ne tik 
Baltijos jūra, bet ir Sicilijos sala ^Vidur
žemio jūroje, Rumunijos pakraščiai prie 
Juodosios jūros. Sicilijos gintaro ištekliai 
išsibaigė, Rumunijos gintaras prastos ko
kybės ir papuošalams netinka. Vienintelė 
gintaro tiekėja yra Baltijos jūra, ypač jos 
pakraštys tarp Liepojos ir Karaliaučiaus.

šie depositai seniai išsemti ir ka
syklos šimtmečiais buvo užmirštos. Vidur
amžiais emeraldų buvo randama Austrijos 
Alpėse netoli Salzburgo, bet ir čia jų jau 
nėra, šiek tiek emeraldų randama Uralo 
kalnuose, bet jų nedaug ir prekyboje di
desnio vaidmens nevaidina. Vieninteliai 
reikšmingi emeraldų laukai telikę Kolum
bijoje, jau keturi šimtai metų eksploatuo
jami ir neišsemti. Prieš keliolika metų 
emeraldų rasta ir Rodezijoje, bet kol kas 
depositai gerai dar neištirti.

Iš senų laikų Uralas garsus brangiai
siais akmenimis. Žymiausios kasyklos ir 
plovyklos išsidėstę netoli Sverdlovsko. 
Randama emeraldų, aleksandritų, bet ne 
po daug. Daugiau yra ametistų, akvamari
nų, žalių ir raudonų granatų.

Seniąusi istoriniai granatai yra kilę iš 
Bohemijos, seniausi opalai — iš Vengri
jos, geriausi perioditai — iš Šv. Jono salos 
Raudonojoje jūroje, šiuose kraštuose mi
nėtų brangiųjų akmenų ištekliai arba visai 
išsekė, arba labai menki.

Prieš du šimtus metų Brazilija iškilo, 
kaip vienas pagrindinių brangiųjų akme
nų tiekėjų, čia randami deimantai, akva
marinai, turmalinai, ametistai, topazai, 
įvairios kvarco atmainos ir tt. Radinių la
bai daug, kokybė labai aukšta, džiunglės 
slepia daug naujų depositų.

■Pietinė ir ekvatoriaus Afrika yra pa
grindinis deimantų tiekėjas pasaulyje. 
Metinė produkcija siekia apie 38.000.000

laukia mokytojo žodžio...

Vieno kito sambūrio vado
vas, norėdamas iš “menkaver
tiško renginio” pakilti į turin-

bužiams, nors jie ir butukai 
kurių vaivorykštės spalvų.

šešta. Negali atstovauti mū
sų tautiniams atskiriems šokių 
vienetams, su atskirais var
dais, išreiškiančiais rūšį, pa
saulėjautą ir mintį, iš jų ar iš 
jų dalių sudaryti šokių, spek- 
takiiniai blokai, apkrauti įran- 
kinėmis priemonėmis, vaidup 
jančiomis net tūlus svetimus 
tautinius ‘apeiginius papro
čius.. .

Septinta. Iš esmės negali at
stovauti toks vienetas, "kokio 
nebuvo nėra ir nebus” (citata), 
senai tautai ir jos šokiams, ku

gi ftaip darysiąs, kaip anas! da
ro. Tokio darbo kai kieno gra
žią pradžią matome. Matome 
tautinių šokių vardu “pasis- 
maguriauti” -išnešamas net ru
siškų Vestuvių apeigų kaspi- 
nuotąsias dalis... . -

Matykite ir grožėkitės...

“NAUJIENAS? SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ- 

’ ’ RIAL PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS-

MSiia

JIE ŽINO, KAD "NAUJIENOS” 
PADUODA' TEISINGIAUSIAS

čiausias ir-patvariausias, labiausiai mėgs- . 
tarnas ir dažniausiai sutinkamas papuo
šaluose.

Visi balti ir pablyškę brangieji akme
nys yra menkaverčiai, bet tik ne deiman
tas. Aukščiausios kokybės ir brangiausi' 
deimantai kaip tik ir yra baltieji, arba tiks-, 
bau — bespalviai. Retumas gamtoj^ yra 
būtina savybė brangiųjų akmenų vertei' 
išsilaikyti. Deimantui ir čia išimtis. D ei-; 
mantų atradimai Brazilijoje ir Pietų Afri
koje toki dideli, kad jų dabar gausiau, ne-1 
gu daugelio taip vadinamų pusiau brangių 
jų akmenų, bet tai neturi įtakos nei į jų 
kainas, nei į jų rinką.

Deimantai neįspraudžiami į jokią mi
neralų grupę. Jie vieniši tarp kitų minera
lų. Chemine sudėtim — jie anglis, lygiai * 
tokia pat, kaip grafitas. Didžiulis karštis 
ir milžiniškas spaudimas kažkur žemės 
gelmėse šią anglį pavertė kristalais, už* 
kuriuos nieko nėra skaidresnio. Jis blogas? 
šilimos laidininkas, pridėtas prie veido jis 
šaltas. Jis visiškai skaidrus X spinduliams,- 
ir tuo jis lengva atskirti nuo stiklo ir pa
dirbimų. Prie 850 C jis sudega be liekanų. 
Tik iš spalvotų ir neskaidriųjų deimantų 
lieka 4% pelenų. Beoriniame Volios lanke, 
prie 1500 C jis virsta paprastu grafito.

Mohs skalėje deimanto kietumas — 10. 
Tai pati kiečiausia medžiaga, gal kelias
dešimt kartų kietesnė už bet ką kitą 

------- v t---------- --- mėje. Bet būtų didelė klaida deimanto 
į įspūdingiausias iš visų akmenų, pats kie-j kietumą tikrinti kūju. Jau senieji indaif

buvo pastebėję, kad deimantas ne tik lei
džiasi šlifuojamas deimantu, bet ir skyla į 
dalis; aštriu ir kietu daiktu sudavus tin
kamoje vietoje. Tik šiam procesui yra bū- 

. tinas didelis atsargumas, teoretinis pasi
ruošimas, geras akmens pažinimas ir įgu
dimas, nes nuo vieno nevykusio smūgio 
akmuo gali subyrėti) dulkes.

Ne visi deimantai yra vienodo kietumo. 
Minkščiausi yra kasami Pietų Afrikoje, 
kiečiausi randami vakariniame Borneo 
salos pakraštyje ir Australijoje, šie pasta
rieji yra tokie kieti, kad juos galima Šli
fuoti tik jų pačių dulkėmis. Deimatų pa
viršius trupučiuką minkštesnis už jų vidų. 
Lyginamasis svoris —3.52 _ 3.60. Refrakci- 
ja (šviesos spindulio lūžimo kampas) 
2.421. žemės paviršiuje randami deiman
tai yra kietesni ir sunkesni už iškasamus 
iš žemės gelmių, bet kasyklose randama 
nemaža stambių akmenų^ koki žemės pa
viršiuje yra didėlė retenybė.

(Bus daugiau)

------------- ---------—..... - ............................. -■
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DEIMANTAI
PAGRINDINĖS AKMENS SAVYBĖS

Deimantas yra supremas brangiųjų ak- 
l menų karalystėje. Jis pats gražiausias ir 
’ laiYrirJirrioirvine obinonn nolc VIa

Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
Šveicaru laikrodžiai Taip pat — kristalas, sidab

ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd SU Chicago, ng
Telef. 434-4660



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, 
IR G6RKLA5 LIGOS 
PRTTAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET

WAUKEGAN, ILL
mū

MIX'H (PUTRAMENTAS)

Ofiso telef.: PRospect 83229 
Rezki. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai, r

ir šįmet Apylinkės Valdyba bu- sų kolonijoje įvyks š. m. 
vo išrinkta korespondentiniu bū
du. Ji pareigomis pasiskirstė 
taip: arch. Eduardas Skališius

Rex. tek 239-4683

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

Medical Building). Tol. LU 54446 
Priima ligonius pagal susitaruną.

Jei nealsuiepia, skambinti 374-8012

F^lefu PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-3 
ūktai antradieniais ir penktadieniais, 
rreaad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

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 
onuacL, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant, Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

>£

rija — sekretori us

Dabartinis Apylinkės

kandidatuoja j LB Vl-tąją 
rybą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

lio mėn. 7 d. sekmadienį nuo 8 
vai. ryto ligi 2 vai. po pietą. Bal
savimo vieta: šv. Baltramiejaus 
parapijos pradžios mokyklos pa
talpos, 914—8th St, Waukega- 
ne. Rinkimus praveda sudaryta

Petrauskas ir Kazimieras Kaz
lauskas. Balsuotojai, kurie bal
suoja korespondentiniu būdu, sa-

resu pasiunčia per paštą ne va
liau kaip gegužės mėn. 31 dieną. 
Kurie balsuoja asmeniškai, pra
šome savo balsavimo lapus at-, 
nešti balsavimo diena, tai yra

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
1850 West 63rd St, Chicago, HI. 60629 

Telef_- PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymai 
ii {vairią atstumą. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 PUęs 

TeL: F Ron t i* r 6-1882

DR. EDMUND E. CIARA 
2/W i tst SlRfefcT 

TeM^GR 6-2400

7aL pagal susitarimą: ’ Pirm., ketv. 
4^-4, <—s, amrad., penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—2 vaL

Rez. GI 84)873

Filmas apie vieną geriausią 
JAV generolą Patton

Nuo pirmo filmo vaizdo, saki-

gen. Patton asmenybės žodį, 
žvilgsnį. Netrukus ir veiksmą.

Visi esame girdėję apie pui
kųjį II Pasaulinio karo ameri
kiečių gen. Patton; 3 vai. 10 min. 
tikrai gerame filme tuo įsitikini.

ba. Jis sukūrė nemirtingą gen. 
Patton. Filmą turėtų pamatyti 
visi gerų kariškų filmų mėgėjai. 
Ir visi puikios George C. Scott 
vaidybos kritikai galės pasimo
kyti. Rekomonduoju visiems.

į
1

IR. W. M. EiSiN - E1SXNAJ 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-
siuepia, sKambinti Ml 3-0001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS 

3844 WEST
IR
63rd

CHIRURGAS
STREET

OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G AS
Priima tik susitarus. .

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRTSTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, HL 60618 Tel. 525-0952

Lietuvią kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—H; 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek-, 
inadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. , , '

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

TeL: HEmlock 4-2413
' 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMET RIŠTAS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 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

Vai.

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel 238-9787-8

STRIMAITIS

2618 W. 71st St. — Tėl. 737-5149
Tįfernia akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Uždaryta tre<

DR. LEONAS SElBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHiRURGUA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietą, 
Ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telof4 776-2880
Naujos rez. toief.: 448-5545

gydytojas ir chirurgas
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL 9258296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tolu PR 8-1223
OFISO V AL.: pinu, antrad.. trečiačL 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. I 
valandos skambinti telefonu HE 4-2]
jei neatsiliepia, tai telef. GI Ml

I PLEASE! 
f Only you can

2 vai. po pietų <į balsavimo būs
tinę. Turi teisę balsuoti taip pat 
ir tie lietuviai, kurie nėra įra
šyti į bendruomenės sąrašus. Jie 
balsuoja asmeniškai.

Prašome aktyviai dalyvauta 
rinkimuose ir išrinkti norimus 
kandidatus. Kaip žinote, Taryba 
yra vyriausias IJ3 organas, to
dėl ir šie rinkimai yra labai svar
būs. Į tarybą reikia išrinkti 
darbščius asmenis, kurie vėliau 
dirbs svarbų ir atsakomingą dar
bą mūsų tautai ir visai lietuvių 
bendruomenei. Taip pat nuo jų 
sugebėjimų dirbti darbą priklau
sys ir lietuvybės išlaikymas šia
me krašte. Mažesnės kolonijos 
— kaip Kenosha, Racinas, Mll- 
wauke ir Waukeganas — išsta
tė savo kandidatus į Vl-tąją Ta
rybą.

Jie
Bronius

Vytautas Janušonis,

Pasiutusiai laimingas, didvyriš
kai drąsus, protingas.

Kalba nevergdamas hežiuvio 
prie dantų. Teisingai galvoja. 
Karštas, greitai pasruvantis aša
romis (filme to nerodo), baisiai 
veržlus. Ekrane (viskas auto- 
biografiška) jis kolioja JAV vy
riausybę, kad jie, lyg liurbiai, 
neleidžia dabar, baigiantis II Pa
sauliniam karui, drauge su vo
kiečiais sumušti rusus, “nes 
mums vistiek reikės juos netru
kus mušti, kodėl ne dabar, dabar 
geriausia proga”. Liurbiai iš Va
šingtono ar kitur apie tai nei pa
galvoti nedrįsta.

Įveikus vokiečius- nacius, per
galės raute gen. Patton sėdi su 
savo štabu rusų-bolševikų kari
nės vadovybės surengtame pa
gerbime. Rusai neša gėrimus, 
mandrą maistą, gen. Patton nie
ko neima į burną. Neima nei ki
ti amerikiečių- kariškiai, sekda
mi savo vadu. Rusu-bolševiku 
generolas, pergalingos armijos 
vadas, per vertėją kviečia gen.

Kaune gegužės 16-17 d. vyko 
šeštasis tarptautinis pramoginių 
šokią konkursas. 1968 m. kon
kurse laimėtojais buvo kaunie
čiai Jūratė ir Česlovas Norvai
šos. Konkurse, šalia sovietų ir 
kai kurių komunistinės santvar
kos rytų Europos kraštą, daly
vavo ir Fed. Vokietijos Austrijos 
Švedijos, Jugoslavijos ir, pirmą 
kartą, Japonijos atstovai

Lietuviai Norvaišos atstova
vo sovietus gegužės mėn. Miuns- 
teryje, Fed. Vokietijoje, įvyku
siose pramoginių šokių pasaulio 
pirmenybėse. Klasikiniuose šo
kiuose jiems pavyko iškovoti 12- 
ją vietą. Dalyvavo 25 pasaulio 
kraštų atstovai. (E)

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlom Ava. — 586-1220

Ą A r*

|

I

Juška, kun. Z:iigmas
manauskas ir arch. Eduardas
Skališius.
tuviškų
jai

rą

ir
ir

Visi jie uolūs
organizacijų

nuėjai Mes jais
paremkim

savo balsais
m

Tarybą.
M.

INDĖNAI ČIKAGOJE
Grupė Chicagoje gyvenančiij 

indėnų praeitą savaitgalį pa
sistatė savo stovyklą pačiame 
Chicagos mieste, Milwaukee 
geležinkeliui priklausančioje 
aikštėje, miesto, šiaurinėj e pu
sėje.-arti Wrigley Field. Sto
vykloje apsigyveno apie 30 in
dėnų, jų tarpe 9 vaikai. Jie pa
reiškė, kad pasiliks kol mies
tas nęaprūpins gyvenamomis 
patalpomis apie 15,000 indėnų 
gyvenančių Chicagos srityje.

Kiek anksčiau policija suė
mė apie 10 indėnų, apsigyve
nusių sklypuose prie Wawe- 
land ir Seminary. Policija rė
mėsi tuo, kad jie mušdami sa
vo būgnus neduoda aplinki
niams gyventojams ramybės. 
Policija ir būgnus konfiskavo.

Savo stovykloje indėnai pa
statė vieną didelę paliepę ir 6 
mažesnes ir jų vadas Michael 
Chosa pareiškė, kad čia galės 
apsigx’venti visi benamiai in
dėnai.

Chicagoje ir kitur indėnai 
gavo padrąsinimo po to, kai 
praeitų metų lapkričio mėnesi 
grupė jaunų indėnų “okupa
vo” buvusio žiauriausio Ameri 
kos kalėjimo — Alcatrez salę 
prie San Francisco ir iki šiai 
dienai ją tebelaiko.

Anestezijos priemonės 
prieš leukemijos ligą
Northwestern universitete 

mokslininkai ir du Kanados 
kolegos iš Ontario Vėžio Insti
tuto, atrodo, atrado būdą 
kaip apsaugoti normalias ce
les tuo metu, kai vaistais yra 
naikinama leukemijos liga 
Nors bandymai tebedaromi su 
pelėmis, lačihu JAV-bių Svei
katos, švietimo ir Gerovės de
part amen tastiki, kad sėkmin
gai tą metodą pritaikius žmo
nėms, leukemijos liga bus su-

Tas vaistas yra plačiausiai 
vartojamas lanestezijos rūšys 
— nitrous oxide ir halothane. 
Daugelis ekspertų jau tiki, kad 
visiškas leukemijos išgydymas 
yra nebetolimas. Jau dabar, 
vartojant tokius vaistus, kaip 
Ara-C ir Vincblastine, bent 40

Patton su juo (rusų generolu)
Gen Patton

atsako, kad su rusišku šuniu jis
negers. Vertėjas bijo versti tuos

rašų generolui Gen. Pa
I 1

TRYS MODERNIŠKOS

REpnbKe T-SMO REpcbHe 7-8661

nuošimčių leukemijos

progreso
l laikui nuo 
apsaugomi,

ligonių
tos
o jei

bus patirta, kad minėtųjų
anestezijos chemikalų dozes 
galima bus padidinti nepažei
džiant ligonio normalių celių, 
tuomet esą galima laukti 80 
iki 90 nuošimčių pagerėjimo.

žemės drebėjimų aukos
Naujausias, didžiausias že

mės drabėjimas įvyko Peru 
valstybėje, kur žmonių aukų 
jau spėjama būsiant apie 35, 
000. Ta proga pranešama apie 
senesnius dar baisesnius dre
bėjimus su daug daugiau aukų. 
Kinijos Shenši provincijoje 
1556 metais žmonių žuvo 830,

Savo naminę vaistą spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktą klaidu, nes*''vaistą su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokią vaistą trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiroošęs.

Susirinkimu ir parengimų

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas Įvyks penktadieni, birže
lio 5 d., 8 vai. vak. Vengeliauskienės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti šiame susirinkime, 
nes ’ ' “ ..............
lai.

bus aptarti piknikai ir kiti reika- 
Po susirinkimo bus vaišės.

Antoinette Kalys, rast.

SLA 134 Moterų Kuopos narių 
susirinkimas įvyks šių metų birželio

iywood Inn svetainėje. Narės prašo
mos gausiai šiame susirinkime daly-

Elena čižauskienė, pirm.

i: vėlesniais laikais: Kansu’g, 
fKiniioie") 1920 4 d., ketvirtadieni, įprastu laiku, Hof-provincijoje

m. žuvo 180,000; Tokio mieste
1923 m. 143,000; vėl Kansu pro- vault
vineijoje 1932 tn. 70,000; Que-j
tta, Indijoje, 1935 rn. 60,0000.1 — Lietuvią Brighton Parko Moterą 

i Klubo pusmetinis susirinkimas ivyks 
Kitos masines nelaimes įvv- ketvirtadieni, birželio 4 d.. 8 vai. vak.

ko dėl potvvūSų; Hwang-HO| Vengeliauskienės salėje, 4500 So. Tal- 
nnei Kiniioip i^silieins 1RX7iman Ave- Nares Pašome atsilankyti upei Kinijoje issiliejus į laiku nes bus daug svarbių reikalų

cikloninė vėtra su liūtimis šiau 
e urvo

rėš Vietnamo Uoste Haiphong mėt suspenduotos.

metais žuvo 900,000 žmonių, aptarti, nes po šio susirinkimo bus 
pora mėnesių atostogų. Narės prašo
mos užsimokėti duokles, kad nebutu- 

>. Po susirinkimo 
bus mažos vaišės.

E. McNamee, koresp.1881 metais užmušė 300,000. 
Kinija be to 1920 metų gruo
džio 16 d. pergyveno vieną ka- 
tastrofingiausių žemės nuslin- 
kimų, kuriame žuvo 200,000

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
Inž. GRAŽVYDĄ LAZAUSKĄ 

ir Jo šeimą
giliai užjaučiame

Malvina ir Vladas Tamošiūnai
s

3354 So. HALSTED STREET

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

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-ČONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asšotiatijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

1446 So. 50th Ave., Cicero, DI. Phone: OLympic 2-1003

(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

Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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TYPIST

Foto M. Nagys

539-2000

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

St. Ru- 
S. Juš- 
I. Kra-

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Ramentas

kaip transportaci j a”, 
Dalev Atstovu Rūmu 
komisijoje.

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, ill. 60632. Tai. YA 7-5980

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

GA 4-8654

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

NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūniname naskola visokeriopą ap
draudę. veikia notariatas.

LOMBARD
' AIR COND. BRICK RANCH 

Beaut. % acre lot. 2 baths, fam sa. 
cab. kit., liv. rm., din. “L‘” fl. bsmt, 
pnld. rec. rm.. wat. bar, laundry/wor. 
rm. Send, patio, att. gar., blktop. dr. 
Extra parking. EXTRAS. Fine shopg.

and schls. By owner. 629-3443.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SI UNTINI Al 
Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

— Jonas Jasaitis, JAV LB Chi
cagos Apygardos valdybos pirm., 
ir Alfos vald. vicepirmininkas, 
praėjusiame savaitgalyje lankė
si New Yorke, kur turėjo pasita
rimus su latvių ir estų atstovais 
dėl organizuojamos pabaltiečių 
informacijos konferencijos. Es
tus atstovavo Estonian Ameri
can. National Council generali
nis sekretorius Eduard Vallaste, 
latvius — Dr. R. D. Paegle, lat
vių informacijos koordinatorius. 
Informacijos konferencija Įvyks 
1971 m. kovo mėn. Chicagoje. 
Pasitarimuose taip pat dalyvavo 
Nastutė Umbrazaitė ir Helen 
Kulber (Kulbpkienė).

— Jonas Bertašius, Kasperas 
Radvila ir Andrius Juškevičius, 
JAV LB Chicagos Apygardos 
valdybos nariai, kandidatuoja Į 
VT-tąją JAV LB Tarybą. Visi 
trys kandidatai yra ilgamečiai 
Bendruomenės veikėjai. J. Ber- 
tašiu šiuo metu yra ir Gage Par
ko apylinkės pirmininkas.

X ■'

— Jūratė Jasaitytė pakviesta 
mokytojauti Kr. Donelaičio li
tuanistinėje mokykloje ir atei
nantiems metams. J. Jasaitytė 
nors tik pirmi metai studijuoja, 
bet jau yra baigusi Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą ir dvejus 
metus mokytojavusi šeštadieni
nėje lituanistinėje mokykloje. 
Ji rašo spaudoje, yra Ateities 
žurnalo redakcijos narė ir Aka
deminiu Prošvaisčių redaktorė.

išleidžiamaisiais.
Mokiniai padainavo keletą 

pagaliau, aštuntokai

Didelis pasirinkimas Įvairi? pre- 
ki?. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, -pinigai.

REAL ESTATE ANp BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

LAIKRODŽIAI m BRANGENYBES 
Pardavimaa tr Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
ToLt Republic 7-194T

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

TeL CL 4-7450.
■- vv/'-ck; i-**-

as visokiausių nuo- 
r__ _____ pardavimas. Be lo

šioje kontoroje daromi Ir Hūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitoki blan-

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

Visiems buvo skirtos dovanė
lės. Tos dovanėlės buvo dau
giau simboliškos: jaunimas 
visuomet pastebi ir jaučia savo 
auklėtojų stiprybę ir silpnybę. 
Dėl to, dovanėlių pritaikymas 
buvo vykęs, susirinkusių mo
kytojų ir svečių tarpe sukėlęs 
gražaus juoko.

EXPERIENCED FOOD & 
COCKTAIL WAITRESS

• Excellent Working Čond.
• Serving Upper Clientele
• Top Wages
• Meals & Uniforms Furnished,

Call M. PIERCALL 
or Mrs. CALLAHAN 

for appointment UN 7-8400

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

O baigusių tėvams vertėtų 
būtinai pasiūlyti, kad neuž
mirštų, jog yra Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas. Rei
kės lietuviškoms mokykloms 
mokytoją. Turės ateiti jaunie
ji ir toliau vykdyti lituanisti
nio švietimo darbą.

J. Vaičiūnas

♦ Kviečiame į talką! Lietuvių 
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
loniai kviečiame Į talką ją užsi
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:

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.

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

Namų (617) 282-2759.

MAŽAS TMOKBTTMAS 
Bungalow su 5 kambarių butu virinte 
naiamoms. Visas l-ma< aukštas Fili- 
ninų mahagono Priegonkis. 2 ma
šinų garažas. Chicago ir St. Lo«<s 
Avenue apylinkė. Savininkas prašo 

SI 6.000.
Neduodama FRA naskola.

Tel. BE 5-7848

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

šeimininkai buvo apdova
noti: Ponia gėlėmis, o dakta
ras lietuvišku išdirbiniu. Ta 
proga ir dr. Kriaučeliūnas pa
sakė gražių žodžių, linkėda
mas baigusiems nuo lietuviško 
gyvenimo neatitolti.

Pats mokyklų vedėjas — di
rektorius taip pat trumpai ir 
prasmingai siūlė abiturientams 
eiti lietuvišku keliu.

Baigus oficialią dalį, šeimi
ninkai pavaišino mokinius, 
mokytojus ir svečius vakarie-

♦ Balfo Lemonto apyl. sky
riaus valdyba šaukia svarbų 
metinį susirinkimą birželio 7 d. 
(sekmadienį) 5 vai. popiet I. ir 
B. Navickų rezidencijoje, 11 So.. 
549 Carpenter St., Lemonte. 
Visi apylinkės lietuviai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. (Pr).

A. & Ū INSURANCE & REALTY

A. L A URA IT IS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobili? draudimai.

Iškilmingas ir oficialus mok 
slo metų užbaigimas bus bir
želio 6 dieną mokyklos salėje. 
Nors užbaigimas numatytas 11 
vai. ryto, tačiau mokiniai ren
kasi mokyklon 9 vai. O moks
lo metai galutinai bus baigti 
ant rytojaus, birželio 7 d., Tė
vų Marijonų gražioje sodybo
je. Tai jau bus Devintoji Tra
dicinė Sporto ir Dainų šventė. 
Į ją visi kviečiami atsilankyti, 
mokyklas morališkai ir mater
iališkai paremti.

Mokslo metų baigimo proga 
bus Sšleisti net du leidiniai: 
metraštis “Mūsų kraitis” ir 
mokyklų -laikraštėlis “Pirmie
ji žingsniai”.- Metraščio rėmė
jai: LB Čikagos Apygardos 
Valdyba ir asmeniškai buvęs 
pirmininkas, dabar vicepir
mininkas švietimo reikalams 
A. Juškevičius, taip pat Pr. žo 
gas ir mokytoja S. Jelionienė. 
Ji vra kartu ir metraščio glo- 
bėja.

SPECIALIAI -STATYTA 3 mieg. 10 mt. 
ranch tipo mūro rezidencija. Įreng
tas rūsys su baru, 50 p. sklypas, gar. 
Archer — Moody apyl. Viskas mo
dernu. Savininkas. Tel. 767-1977.

REAL ESTATE FOR SALi 
Nunei, Ūmi — Pardavimui

— Generalinis Konsulas Dr. 
Petras Daužvardis pasakys pa
grindinę kalbą 100 metų nuo 
pirmo lietuvių apsigyvenimo 
Chicagoje minėjimo metu š. m. 
birželio 7 d. 1 vai. p. p. prie Da
riaus ir Girėno paminklo.

— Jaunimo Centro Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. L. 
Rrazdienės, atliks dalį progra
mos 100 metų nuo pirmo lietu
vio apsigyvenimo Chicagoje 
(1870 m.) paminėjime. Minėji
mas įvyks š. m. birželio mėn. 7 
d. 1 vai., sekmadienį Lithuanian 
Plaza, 67-tos ir California gat
vių kampe.

IŠNUOMOJAMAS GRAŽUS KAMBA
RYS vieno asmens bute blaiviam as

meniui. Gera apylinkė. 
Tel: 737-4076

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

MŪRINE 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.

Aštuntosios klasės abiturien 
tų išleistuvės šiemet buvo su
ruoštos Irenos ir dr. Leono 
Kriaučeliūnų gražioje sodybo
je Palos Parke. Mat, dr. Kriau
čeliūnas yra mokyklų vėliavos 
mecenatas, o Ponia — vėlia
vos krikšto mama, žemesnės 
mokyklos vedėjui ir kartu 
Aukštesnėsės direktoriui Ju
liui širkai tereikėjo tik užsi
minti: p. p. Kriaučeliūnai 
mielai pakvietę abiturientus, 
penktos ir šeštos klasių atsto-

Vienų moterų valdžia 
Tautininku Sąjungoje?
“Draugo” birželio 2 d. laido

je paskelbta: Amerikos Lietu
vių tautinės s-gos Chicagos 
skyriaus valdybą 1970/1971 m. 
sudaro: 0. Biežienė, E. Matu
lienė, E. Valiukėnienė, 
dokienė, E. Vilutienė, 
kienė, B. Kalvaitienė ir 
pauskienė...

IŠKILMĖS LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE
Kapu Puošimo Dieną, gegužės 30, Lietuvi? Tautinėse Kasinėse įvyko didelės iškilmės. Buvo suruošta puiki pro- 
grama, giedotos gražios giesmės ir pasakytos turiningos kalbos. Paveiksle matome kapini? savininkus, einančius 
aplinkui kapines. Vėliavas neša Jonas Didžgalvis ir A. R dvilas. Priešakyje žingsniuoja _ 90 mety sulaukęs garbės 
direktorius Juozas Skutas ir 87 met? sulaukės Antanas Tjmkevičius. Toliau seka Lietuvi? Šauliy dalinys, lietuvi? 

orkestras ir aplinkui einantieji šventės dalyviai.

Žemesniąją baigė dvidešimt 
astuoni. Tur būt, jie visi ne
sustos, bet gilins savo žinias 
aukštesniojoje.

Prie mokyklų veikė ir vaikų 
darželis.

Lietuvių kalbos studijos 
Chicagos universitete

Baltų . slavų studijų vado
vas prof. E. Stankevičius pas 
Dr. G. Baluka susirinkusiai lie 
tuvių intelektualų grupei pra
nešė, kad lietuvių kalbos _ 
baltistikos aukštąjį kursą dės
tyti ekstraordinarinio profeso
riaus teisėmis yra pakviestas 
Dr. Petras Jonikas, pasirašant 
sutartį trejiems metams ir nu
matant, kad ji bus pratęsia
ma.

Baltistikos . lietuvių kalbos 
kurse studentai galės būti a) 
kurie ima pilną kalbotyros 
kursą, b) kurie ima tik specia
lų lietuvių kalbos kursą, ir c) 
laisvi klausytojai.

Pirmųjų (a ir b) rūšių stu
dentai turės mokėti mokestį ir 
kursą baigę gaus kreditus. 
Laisvieji klausytojai galės lan
kyti paskaitas profesoriui lei
dus; jie už paskaitas nieko ne
mokės, bet ir kreditų nebaus.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

GIRL FRIDAY
Day time. Comfortable working con
ditions. Experience in typing, paste

up or art desirable. Permanent.
Full'time.

PYRAMID PRESS
1750 HARDING RD., , 

NORTHFIELD, ILLINOIS

Small office, good benefits. 
4500 West, 1700 North.

Must liave mature outlook.

Passbooks

5%%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to S20z000. — Highest reserves.

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

Lietuvių organizacijos, tu
rinčios vėliavas, maloniai kvie
čiamos dalyvauti baisiojo birže
lio į\ykių minėjime ir genocido 
parodos atidaryme. Registruo
kitės pas Julių Pakalką. Telef. 
737-9519. (Pr).

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

DALEY WASHINGTONE
Prašo dėl CTA 

federalinės pagalbos
Illinojaus sehatui atmetus 

bet kokią pagalbą Chicagos 
tranzito administracijai, mies
to meras, kreipėsi'į Kongresą 
Washingtone su pasiūlymu 
įsteigti “vieną bendrą trusto 
fondą, kurs apimhj visas trans 
portacijos rūšis ir galėtų pa
remti miestus, neišgalinčius iš
laikyti brangiai kaštuojančių 
vieškelių ir masinės transpof- 
tacijos sistemų”. Daley atsto
vauja visų JAV miestų merus 
ir Nacionalinę Miestų Lygą.

“Miestai turi šauktis pagal
bos Washingtone, kadangi 
vietinės dominuojamos valsti
jų legislatures neatlieka savo 
pareigos tokiu svarbiausiu vai 
stijas ir visą kraštą liečiančiu 
reikalu, 
pareiškė 
vieškeliu

GENERAL OFFICE
Near North Mfg. of Luxury Furniture 
needs responsible girl for two girl 
office. Must type. Lots of variety 
in congenial surrounding, also figure 
work. Some experience preferred.

Call 642-2140

įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, ritus ir ntrte- 
kamuosfas vamzdžius sutaisome arba 
natrius idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus ii lauko ir at
liekame *%tekpointiRgN darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-0047 , 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

mechanikai, vilkikas,
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

NAUJA VIETA'
5 BUTU, 15 metu modernus mūras 

pačiam Marquette Parke.. 3 auto mū
ro garažas. Jums patiks namas,, vieta 
ir kaina.

ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 
Parke, $20,000.

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 
ražas. $28,000.

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ. 4 butų, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlvmas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300.

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

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

Tenka palinkėti mokykloms 
daug sėkmės. Kad nei ateinan
čiais metais, nei bet kada atei
tyje mokyklos nesilpnėtų, prie 
šingai, kad augtų ii- klestėtų. 
O J. širkai, mokytojams, tėvų 
komitetui — kad nepavargtų 
ir toliau dirbtu lietuviškam 
švietimui, kaip ligi dabar dir-

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius tr 
stogu tinas (gutters). Darbas affle- 
rames greit, sąžiningai ir garantuotai. 

AnskatSavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

Kristijono Donelaičio Aukš- vus ir visą septintąją klasę 
teshioji ir Žemesnioji Mokyk- sisveikinti 
los šiais metais pasiekė savo 
didžiausią žydėjimo laipsnį, dainelių 
Net 111 vaikai ir jaunuoliai abiturientai įteikė testament: 
joje sėmėsi lituanistines žinias.!septintokams.. Neužmiršo ii 
Iš jų trisdešimt trys daugiau į savo direktoriaus ir mokytojų 
mokyklą negrįš: jie gaus auk
štesniosios mokyklos baigimo 
pažymėjimus. Jų ateities ke
lias Pedagoginis Lituanistikos 
Instilirtas, į kurį, reikia ma
nyti, daug iš jį ras kelią.

Raitoji policija saugos 
Indianos kopų parkus

Valdžia planuoja įvesti rai
tąją policiją Indianos kopų 
parkui saugoti nuo triukšma
darių ir mušeikų, pranešė Por
terio apskrities šerifas Cram
pton. Iš Chicagos ar bendrai iš 
Illinojaus valstybės atvažiavę 
jauniklių pilni autobusai ne
bus leidžiami išlipti, jei netu
rės atsakingų suaugusių prie
vaizdų. “Kopų valstybinis par
kas visada buvo šeimų parkas 
ir jis toks pasiliks. Esame pa
siryžę ten saugoti ir palaikyti 
tvarką”, perspėjo Indianos 
gamtos resursų departamento 
direktorius.

Kaip skelbta, aną savaitgalį 
per juodųjų ir baltųjų pusber
nių muštynės tame parke 12 
asmenų buvo sužeista.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
X**"ir'**S. «rtomobi-

Z rBi vlh' ©rvybės. svei- 
f katos ir biznio.

ifaimoW 
limo tglygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kodrio Avo. PR 8-2233

PALOS — ORLAND AREA 
% — Hacre lots. 
Fully improved. 

Sewers and water. 
§6,500 and up.

Call anytime 349-3460

RIAL ESTATE FOR SALE 
Nat Žemė — Pordovlmul

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ T«l. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

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

Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

PASKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEHMAffi

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS | 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, preudenu,

PIRMOS' RŪŠIES 6 kambarių švarus, 
puikiai Įrengtas bungalow prie 62-os 
ir Francisco. Prieinama kaina, tuoj 
galima užimti. Skambinkit savininkui 

737-7526 po 6 vai. vak. 
Savaitgaliais visą dieną.

GENERAL OFFICE WORK 
Costumer service. 

ESSEX INTERNATIONAL 
3501 W. ADDISON

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

NAMU IR BIZNIŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

žmonės turėsią sumokėti 
studentų riaušių nuostolius

Jau viešai kalbama, kad nio 
kesčių mokėtojai lure's sumo
kėti studentė riaušininkų pa
darytus nuostolius universite
tams ir kolegijoms. Illinojaus 
valstybės viešojo saugumo di- 
rektoriaus apskaičiavimu, vien 
tarp gegužio 6 ir 19 tokių nuos
tolių Illinojuje padaryta už 
M5&1.189. Pavyzdžiui, per tas 
dvi savaites Northwestern uni
versitetui padaryta nuostolių 
už §15-1,000, Chicago Circle už 
§195,600, Pietinio Illinojaus un 
-tui už §101,000. Didžiąją nuo
stolių dali sudaro langų išdau- 
žymai.

Iki

HOME INSURANCE

atm rue ano Casualty
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