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NAUJA vliKO RADIJO VALAN ĮLIPIMUOSE

IŠ VISO PASAULIO

Komunistinė Ki

Costa Ricos užsie-

padegogiką, psichologiją, logiką 
ir kt, bendradarbiavo Mokykloj e 
ir Gyvenime, Varpe, Lietuvos ži-

vennnu nedraugiškame krašte. 
Tuo būdu, iš Šveicarijos išva
žiuos daugiau užsieniečių, negu 
atvažiuos ir jų skaičius savaime

Kambodijos valstybės laidotu
vėmis. Abi Kambodijos kaimy
nės seniai turi Įvairių pretenzi
jų į pasienio teritorijas. Vietna
miečiai ir tailandiečiai yra isto
riniai Kambodijos priešai. Kam- 
bodijai gali būti sunku sunku iš
vengti savo gerai ginkluotų it 
Amerikos gerai aprūpinamų kai
mynų dominavimo. Pietų Viet
namas vargu ar išves savo karei-

šaųdymas. Užsienio korespon
dentai tuoj paskelbė, kad komu
nistams pavyko įsibrauti į 
Phnom Penhą. Dabar paaiškėjo, 
kad tas susišaudymas buvo ki-

Washingtone buvo paskelbtas 
iki šiol slaptas gynybos depar
tamento dokumentas apie 1967

beveik dvigubai didesnės. Už 
Tailadijos dalyvavimą Vietna
mo kare Amerika nuo 1966 metų

riausybei apie 200 milijonų do
lerių.

Jau buvo rašyta apie alarmą 
Kambodijos sostinėje, kur vieną

tojoj kalboj ir kt., pasirašyda
mas dažnai slapyvardžiais Aras 
Besparnis, Homo religiosus, 3. 
Matvila ir kt. Buvo Spaudos 
Fondo daugelio leidinių redakto- 
torius ir kalbos taisytojas, yra 
parašęs visą eilę leidinių kalbos, 
gramatikos, pasaulėžiūros, meto
dikos irkt. klausimais.

apie žemę ir išbuvo erdvėje virš 
7 dienų.

LONDONAS.

Išaugino ir išmokslino 4 sū
nus inžinieriais, du gydytojais 
ir dvi dukteris farmacininkėmis, 
luvo žymus Lietuvos valstiečių 

liaudininkų sąjungos ir Lietu
vos mokytojų profesinės sąjun
gos veikėjas.

Karšta, tvanku.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23.

VUKAS IŠSIRŪPINO RADIJO STOTĮ, 
PROGRAMOS BUS SIBIRO LIETUVIAMS

dojama Amerikos padangių gynybai/ Ją montuoja Hughes įmonės inžinierius.

dalyvavo jaunimui skirtame politiniame seminare, o sekmadienį 
Jaunimo Centre įvyko spaudos konferencija, kurioje dr. Valiūnas 
ir R. Kezys painformavo laikraštininkus apie naują Vliko darbą 
ir neeilinį laimėjimą — radijo programos, kuri specialiai skirta 
Sibire ir. kitose Sovietų Sąjungos rytų srityse gyvenantiems lie
tuviams, įsteigimą.

siunčiamos į visus Azijos kraštus 
dviem bangomis; 11,830 ir 17,- 
885 Mhz. Stotis tiek galinga, 
kad kartais jį girdima Suomijoj 
je, Norvegijoje ir Švedijoje, tai
gi bus girdima gerose sąlygose ir 
Lietuvoje. Jos įrengimai, statyti 
vokiečių Siemens bendrovės, pa

tys moderniausi, stoties statyba 
baigta praėjusių metų pabaigo
je. Siųstuvo antenos nukreiptos 
į Sibirą, taigi, programos lietu
vių kalba galės pasiekti Sibiro 
lietuvius. Programų turinys ir 
bus skiriamas, taikomos Sibiro 
lietuviams.

Spaudos konferencijoje buvo 
pareikšta, kad turimomis žinio
mis Sibire yra apie 170,000-lie
tuvių, iš jų didelis nuošimtis in
teligentų. Sibiro lietuviai domisi 
savo tautiečių gyvenimu užsie
niuose, Amerikoje ir kitur. Ra
dijo pusvalandžiuose bus bando
ma patenkinti tautiečių kultūri
nius ir religinius reikalavimus, 
mažiau dėmesio skiriant, kaip ki
tose Vliko radijo programose, po
litikai.

Vliko pareigūnai prašė visuo
menės atstovų šią naują radijo 
stotį remti medžiaga ir lėšomis. 
Per trumpą kelių mėnesių lai
kotarpį teks pagaminti keliems 
mėnesiams programų, šiam dar
bui Vlike vadovauja R. Kezys. 
Jis ieško paramos iš lietuviškų 
radijo stočių visoje Amerikoje.

Vliko vedamoji radijo valan
dėlė veikia Madrido Tautiniam 
Radijofone, be to, Vliko Infor
macijos tarnyba teikia medžia
gą lietuvių kalba radijo valandė
lėms per Romos ir Vatikano sto
tis. Lietuviškas transliacijas te
betęsia Amerikos Balso siųstu
vas Washingtone.

Į padidintą musės akį panašus paviršius iš tiesu yra naujo, pagerinto radaro "akis", kuri bus nau

je mirė jo tėvas, žinomas peda
gogas ir lituanistas Juozas La
zauskas, gimęs 1892 m. vasario 
14 d. Daukšių kaime, Marijam
polės apskr.

Baigęs humanitarinius moks
lus Vytauto D. universitete Kau
ne jis mokytojavo Vilkaviškio 
prad. mokyklose. Telšių mokyto
jų seminarijoj, Dotnuvos žemės 
ūkio technikume, Kėdainių mok.

tonai pasiūlynfą parėmė. Balsavime dalyvavo 
gyventojų, turinčių^ balsavimo teises. Už sv<

ir iš Vietnamo atsiųstų, irgi 
kambodiecių specialiųjų jėgų 
kareivių — Khmer Krom, šis su
sikirtimas įvykęs dėl merginų. 
Susišaudyme buvo 10 sužeistų.

Vietnamo ir Tailandijos para
mą Kambodijai, nors ir Ameri
kos priežiūroje, senų Indokinijos

♦ žinomas televizijos daini
ninkas Andy Williams išsiskyrė 
su žmona po 8 metų vedybinio 
gyvenimo.

Amerika parduos 
Izraeliui lėktuvu

TOKIJQ.
nija paskelbė pirmus komenta
rus apie paskutinę prezidento 
Nixono kalbą apie Kambodiją. 
Kinų radijas sako: “Nixonas te
gu eina velniop su savo nuval
kiotais taikos pasiūlymais”.

Filatelistų paroda
Vilniuje, istorijos-etnografijos 

muziejuje gegužės 16 d. buvo ati
daryta ir vieną savaitę veikė pir
moji okup. Lietuvoje “respubliki
nė” filatelijos paroda. Ekspona
tus pateikė daugiau kaip 20 fila
telistų iš įvairių Lietuvos mies-

PHNOM .PENHAS. Kambodijos kariuomenės daliniams pa
vyko išmušti komunistų jėgas iš Siem Reap aerodromo, netoli 
istorinių Angkor miesto griuvėsių, kuriuos mėgsta lankyti už
sienio turistai. Komunistai išstumti ir iš Kompong Thom miesto, 
tačiau jo apylinkėse dar vykstančios kovos. Ypatingai svarbus 
yra Siem Reap miestas, nes per jį eina svarbus vieškelis į Tailan- 
diją, be to, pasaulyje gerai žinomų Angkor griuvėsių užėmimas 
duotų komunistams propagandinės vertės laimėjimą. Kituose 
Kambodijos frontuose didesnių kovų nebuvo.

ir Tailandijos. Amerika davusi 
TaSandijai po 50 milijonų dole
rių per metus už pasiuntimą vie
nos divizijos kareivių į Pietų 
Vietnamą. Už šį pasitarnavimą 
Tailandija gavusi iš Amerikos 
dar 30 milijonų dolerių vertės 
karo reikmenų, net priešlėktuvi
nių Hawk raketų. Tailandija pa
siuntė į P. Vietnamą 11,000 vy
rų dalinį, kuris apginkluotas ir 
apmokamas Amerikos lėšomis.

Senato pakomitete Pentagono 
pareigūnai papasakojo apie jau 
20 metų trunkantį Amerikos ir 
Tailandijos karinį bendradarbia
vimą. Tailandijos pasižadėjimas 
siųsti kareivius padėti Kambodi
jai gintis nuo komunistų irgi re
miasi Amerikos pinigais. Ame
rikos iždas apginkluos ir apmo-

bausmę ir nutarė paleisti iš ka
lėjimų apie 800 kalinių.

MASKVA. — Sovietų astro
nautai Nikolajev ir Sevastija- ku oanae pasalinti savo pačių 

pastatytą prezidentą, šis atlei
do kariuomenės vadą ir pats pa
siėmė jo pareigas.

♦ Jordane arabai partizanai 
buvo pagrobę Amerikos diplo-

išmintis. j Kartu jis išreiškė su
sirūpinimą, kad toks didėlis skaL 
čius balsavo už svetimšalių var
žymą. Jokia pusė nelaimėjo šia
me aštriame ginče.- Svetimšalių 
klausimas Šveicarijoje ir toliau 
lieka problema, kurią vyriausy
bė turės kaip nors tvarkyti.

Šveicarijoje yra šeši milijo
nai gyventojų, iš jų vienas mili
jonas, šeštadalis, yra užsienie
čiai. Jie dirba'tuos darbus, ku
rių nenori dirbti patys šveicarai. 
Ženevos miestas turi 160 gatvių 
valytojų, iš jų tik 10 šveicarai. 
Užsieniečiai, daugiausia italai, 
dirba fabrikuose, dirbtuvėse, re
storanuose. .Be užsienio darbi
ninkų šveicarų pramonė sunkiai 
verstųsi.

. Vyriausybė paskelbė taisyk
les, pagal kurias per metus į švei- 
cariją bus įsileidžiama tik 40,- 
000 užsienio darbininkų. Apskai
čiuota, kad kasmet iš Šveicarijos

Didelėje Detroito lietuvių ko
lonijoje, kaip praneša mūsų ko
respondentas, praeitą šeštadienį 
ir sekmadienį JAV Bendruome
nės rinkimuose balsavo 440 lie
tuvių. Prieš tris metus balsuo
tojų skaičius peršoko 800.

Roselande praeitų Bendruome
nės rinkimų metu balsavo 57 as
menys. Daugiausia balsų gavo 
Dr. Bobelis ir artimesnieji jo 

į bendradarbiai.

MIAMI
nio reikalų ministeris pareiškė 
nuomonę, jog Kubps diktatorių 
Castro būtų nesunku nuversti pa- 
kursčius vidinius Kubos sukili
mus.

ČIKAGA. — Didieji Čikagos 
laikraščiai vakar paminėjo “Li- 
thuaniann Plaza” atidarymą, pri
mindami skaitytojams, kad lie
tuviai mini 100 metų sukaktį nuo 
.pirmųjų lietuvių įsikūrimo Čika
goje. Dar daugiau vietos laik
raščiai paskyrė, “Chicago To
day” trečiame puslapyje, “Daily 
News” — pirmame — kunigo 
Vytauto Gorino įšventinimui šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Kaip jau 
Naujienose buvo rašyta, nau
jasis kunigas buvo vedęs ir turi 
tris suaugusius vaikus: Mildą, 
Lidiją ir Vytautą.

AMANAS. — Tarp arabų par
tizanų ir Jordano kareivių įvyko 
susišaudymas, kuriame žuvo 19 
arabų ir 27 buvo sužeisti.

GAMBIER. — Apie 80 uostų 
darbininkų, atvyki* į Kenyon Ko- 
lęgiją, Ohio, trukdė Švedijos

Vliko pirmininkui dr. J. K. Va
liūnui gegužės mėnesio pradžio
je lankantis Filipinuose, pavyko 
susitarti su Azijos katalikų va
dovybės išlaikomos radijo sto
ties “Veritas” vadovais ir buvo 
gautas sutikimas šioje trumpų 
bangų radijo stotyje transliuoti 
programas lietuvių kalba.

Naujoji Vliko radijo valandėlė 
lietuvių kalba bus pradėta šių 
metų liepos 1 d. Numatoma kas
dien duoti po pusvalandį lietu
viškos programos. Pirmoji pro
grama pradedama 1:30 po pie
tų, ji pakartojama vakare 8 vai. 
Programa bus perduodama iš 
juostelių ir kasdien sudarys .vi
są valandą programos lietuvių 
kalba.

Vliko pirmininkas buvo užtik
rintas Filipinų katalikų kardino
lo Rufino Santos ir “Veritas” ra
dijo stoties direktoriaus Guiller
mo, kad lietuviškoji programa 
bus ilgalaikė, mažiausia penke- 
rių metų, ta stotimi lietuviai ga
lėsią naudotis ir vėliau,.

“Veritas” radijo siųstuvas yragers pareiškė, kad Amerika pra
nešė Sovietų Sąjungai savo su^ 
sirūpinimą dėl sovietų lakūnų 
skraidymo Egipto lėktuvuose. 
Amerika reikalavusi sustabdyti 
tuos skraidymus ir prašiusi, kad 
sovietų vyriausybė nedidintų sa
vo personalo Egipte.

Amerika ateityje parduosian- 
ti Izraeliui tik tiek, lėktuvų^ kiek 
Izraelis praranda kovose • prieš 
arabus. Amerikos parama Izra
eliui priklausys nuo to, kiek so
vietai rems Egiptą.

STOKHOLMAS. — Švedijoje 
paaiškėjo, kiek daug gyventojų 
ramumai reiškia policijos apsau
ga. Švedijos policininkai, reika
laudami didesnių algų, šeštadie
nį pradėjo “sirgimo” streiką. 
Vien Stokholme staiga “susirgo” 
512 policininkų. Tuoj prasidė
jo nusikaltimų banga. Viena 
gauja, susidedanti iš 150 asme-

SKAIČIAUS APRIBOJIMO PROJEKTU
ŽENEVA. — Sekmadienį Šveicarijos balsuotojai turėjo refe

rendumą, liečiantį svetimšalius. Buvo siūloma pakeisti konstitu
ciją ta prasme, kad kiekviename Šveicarijos kantone svetimšalių 
neturėtų būti daugiau kaip 10 nuošimčių visų gyventojų, šis 
nuošimtis neliestų Ženevos miesto, nes čia daug tarptautinių įstai
gų ir daug užsieniečių. Šveicarijos balsuotojai šį pasiūlymą at
metė, tačiau iš 22 kantonų tik .15 pasisakė prieš livetimšalių var- 

įgyventojų kan- 
nuošimčiai visų 
šalių skaičiaus

Lietuvoje mirė 
Juozas Lazauskas
Inž. Grožvydas Lazauskas Chi-

šio mechaninio kroviko vairuotojas turi būti gan atsargus, nes |is 
kilnoja ir krauna 175 mm. kalibro artilerijos sviedinius. Darbas 

vyksta mariny uoste P. Vietname.

Anglijoje mi
rė garsus rašytojas Edward 
Forster, 91 metų.

TEL AVIVAS. — Izraelio lėk
tuvai jau 9 dienas be pertraukos 
daužo Egipto artilerijos ir prieš
lėktuvinių pabūkhi pozicijas 
prie Suezo kanalo.

KAIRAS. — Etiopijos impe
ratorius Haile Selassie tarėsi su 
Egipto prezidentu Nasseriu apie 
pasaulinę padėtį.

miestą, plėšdama krautuves, gė
rimų parduotuvės, gazolino rie
tis. Visame Stokholme dirbo 
tik vienas policijos automobilis 
ir jam nepavyko gaujos sugauti.

Švedijos premjeras Olof Pal
me vieši Amerikoje. Jis pareiš
kė korespondentams, kad. poli
cijos streikas nėra pakankamai 
rimta priežastis jam grįžti namo 
anksčiau, negu numatyta. Nu
sikaltimų skaičius dėl policijos 
streiko padidėjo ir kituose Šve
dijos miestuose: Malmo, Gote- 
burge ir kitur.
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*■ Baltuose Rūmuose vakar 
lankėsi Amerikos tekstilės pra
monės atstovai ir tarėsi su pre
zidentu apie kvotų užsienietiškai 
tekstilei nustatymą. Medžiagų 
importai ypatingai kenkia pieti
nėms valstijoms.

♦ Vakar kažkas susprogdino 
Čikagos nacių būstinės namo 
langus. Būstinė yra lietuvių ap
gyventame Marquette parke, 
2519 W. 71 st.

♦ Vokietijoje, Nuemberge nu
sileido Čekoslovakijos keleivinis 
lėktuvas, kuri, šeši čekai priver
tė skristi į Vokietiją. Kiti 24 ke
leiviai sugrįžo į Čekoslovakiją.

♦ Automobilių darbininkų 
unijos vadas Woodcock pareiškė, 
kad netiesa, jog infliacija atsi
randanti dėl darbininkų algų ki
limo. Nuo infliacijos darbinin
kai daugiau nukenčia už kitus. 
Jo unija neatsisakys savo rei
kalavimų darbdaviams.

. WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius William Ro
gers, atsakinėdamas į paklausi
mus CBS televizijos “Face the 
Nation” programoje, pareiškė, 
jog vyriausybės sprendimas dėl 
Izraelio prašomų karo lėktuvų 
bus paskelbtas už kelių savaičių. 
Iš jo pareiškimų susidarė įspū
dis, kad Amerika duos Izraeliui 
lėktuvų, tačiau ne tįgk, kiek Iz
raelis prašo.

Izraelis, gavęs* iš prez. John
son© 50 Phantom lėktuvų, prašo 
dar 25. Be to, Izraelis norėtų 
gauti 100 Skyhawks, “News
week” žurnalas vakar paskelbė, 
kad Amerika duosianti Izraeliui 
15 Phantomų ir 50 Skyhawks. 
Sekretorius Rogers nurodė, kad 
Amerika nenorėtų parodyti ara
bams, jog ji visada remia Izrae-
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Karo nuotraukos
Vilnioj minėjus pergalės prieš 

Vokietiją 25-ją sukaktį dailės 
salone buvo eksponuota apie 100 
nuotraukų, kurios priminė karo 
įvykius. Daugiausia nuotraukų 
buvo Ch. Levino, J. Kacenber- 
go, V. Butyrino, be to — A. Sut
kaus, Baranausko, L. Ruiko ir

Price
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OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP TO 
520,000.

Seniau mus žudė kulkomis, dabar 
daina. PreL J. Kučingis

^SAFETYOF^ 
m SAVIM6S

ONXERTIHCATES
OF $1000 OR MORE 

& MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Gydytojas žino persimai 
valdantiems gresianti pavoju

Gydytoja^ žinodami valgomo
sios druskos įtaką i kraujospū
džio pakilimą, laiko bedniskį 
maistą geriausiu vaistu prieš tą 
spaudinio pakilimą. Taip pat gy
dytojai žino, kad visai be drus
koj maistasjnQgardusyalgyti. Už 
tai daugeli^žmonių neprisilaiko 
tokio maistą Fabrikantai žino
dami žmonių skoni, perdaug da
bar prideda druskos į įvairius 
maisto gamintus. Tai pataikavi
mas žmonių skoniui ją sveikatos 
sąskaiton. Tai tikra per pagau
sintą druskos kiekį maiste ga
myba naujų ligoniu su pakeltu 
kraujospūdžiu.

Kai kurie šlapimą varantieji 
vaistai išvaro iš kūno ir druską- 
Tokie pacientai neturi valgyt su

kės dietos pakelto kraujospūdžio 
numosimai, nors dėl tos dietos ir 
priseitu mums šiokio tokio ne- 
sklandumo del mitybos patirti.

Yra ne tas pat^ ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
mirtinu Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei 
tiems konfirmacijos priesaikas ir d
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Someday you’re gehg to retire.
Let’s hope you’re ready.

■ Let’s hope that you won’t be Hvkg dr 
yourchildrem- ’

Let’s hope yoū’Į have mere to five oa, 
and for; than Social Security.
.-Let s hope you’ll be sdf-suScfent, able 

to grow old with dignity, respected by 
others and able to keep your own chin up.

Let’s hope you’re pfenning for ■tomor
row'.

Regardless of the ups and downs c£ 
your other assets, you have to start with

you can always depend on.
One way you cazT do this most pain

lessly is by participating in the Payroll 
Savings Plan where you work or the Bond- 
a-Month Plan where you bank.

U.S. Savings Bonds now pay 5% in
terest when held to maturity of 5 years, 
10 months f4% the first year; thereafrer 
5.20% to. maturity). That’s the highest 
rate ever.

Let’s not hope for a better tomorrowv 
Let’s plan on k.

Vargas su prie druskos 
pripratusiais

Nors nieko nekainuojantis ir 
labai paprastas yra tas sekznin-

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

(genetic) pakeltam kraujospū
džiui. Tik jis nepasireiškia tol, 
kol gausus 'druskos vartojimas 
tą palinkimą nepažadina.

Tiriant žmonių grupes — j u 
maistą ir suvartojamą druskos 
kieki maiste nerasta, kad būtu 
tokiu žmonių, kurie mažai drus
kos vartotu —- taip mažai, kad 
tas mažumas mažintų kraujospū
di. Jei atsirastų, tokia tauta, ku
rios žmonės labai mažai druskos 
vartotų savam maiste — tokių 
žmonių tarpe kraujospūdžio pa
kilimas būtų daug retesnis daly
kas.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

džiui. Tikėdamiesi vien iš table
tės pagalbos, jie apleidžia kelią, 
dėl takelio. Jie neprisilaiko gam
tos dėsnių; todėl taip ir vargsta 
metu metais,' kol dėl pakelto 
kraujospūdžio prisišaukia širdies 
ataką ar apopleksiją. O jei prie
dui prie druskos dar rūko, dar 
svaigalais save marina — tai to
kiam gydymasis brangiai atsiei
na ir jokio gėrio neatneša. Tai 
tik suaugusių vaikų žaidimas su 
mirtim. O ar . žmogus žino apie 
tai?! Gana mums visiems tokių 
nieku’.Bent karta turime ryž
tis keltis iš mediciniškų nieknie
kių. Pradėkime stiprėti jaus-.

tyrimai nustatė druskos 
pajėgumą pakelti kraujospūdi

Minėto dr. Kempner ir kitų pa
stebėjimai apie druskos sumaži
nimo, maiste naudą sumažinimui 
pakrito kraujospūdžio, paskati
no tyrinėjimą žmonių pomėgio 
persisūdinti savo maistą. Taip 
pat imta tirti sūraus maisto Įta
ką į kraujospūdžio pakilimą. Ei
lę tyrimų atlikus (Dabi ir Love 
gydytojai) pasitvirtino pirmykš- 
čios žinios apie valgomosios drus
kos svarbą tvarkant kraujospū
di. Įvairus'maistas, bet mažiau 
valgomosios' druskos turis, negu

resni pyragai yra ir vadinamųjų 
tyliųjų — pamaldžiųjų pečiuose: 
jausmais nuo mažens nesusitvar
kęs žmogus yra dar nežmogus, 
nežiūrint kokio išsilavinimo jis 
bebūtų, nepaisant kokia vietą 
jis užimtų ar kaip stora jo kiše
nė būtų. Vienintelis žmogaus 
žmogiškumo mastas yra. jo nu
siteikimai (jausmai — emocijos) 
savo artimo atžvilgiu. Vien svar
biausiais — sau ir artimui nau
dingiausiais darbais užsiimti pa
jėgia tik asmenybe subrendęs — 
tvarkingų jausmų žmogus. Vi
siems kitiems reikia stoti gyve
nimo mokyklon ir mokytis būti 
žmonėmis, nes Įvairūs vargai 
laukia kiekvieno dvasia (jaus
mais) sumenkusio asmens.

mais, tada pajėgsime pildyti 
gamtos nuostatus. Tik tada ir 
sėkmės bet kokiam gydymosi 
susilauksime daug didesnės.

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Našiausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

ros davinyje — sėkmingai suma
žina pakeltą kraujospūdi. Taigi, 
nė ryžių dietos nereikia — gali 
Įvairų maistą naudoti ir sėkmin
gai gydytis; nuo širdies atakos 
šauklio — pakelto kraujospūdžio.

Su gyvuiims atlikti bandymai 
(Meneely) laboratorijose irgi 
patvirtino valgomosios druskos 
reikšmę kraujospūdžiui. Susek
ta, kad pas kai kuriuos gyvius

Berds are safe. If hst, Molen, destroyed, 
we reptecx them, When needed, ther cm be rk 
cashed at yeer Wk. T« may beddenrd ♦ T

stdempduu, 'Axl always remember 
are a proad way to save.

"fake stock in America, 
Wth.Ngber paying USSaving, oonds.

tvarko: kaip jis išaugs Į gamtos 
įstatymus pūdyti pajėgų asme
nį, nevartodamas perdaug valgo
mosios druskos. Reikale jos rei
kia visai maiste vengti. Tiesa, 
druska kūnui yra būtina. Jos 
žmogus apturi su kiekvienu 
maisto kąsniu, nes beveik kiek
viename maiste yra Įvairus kie
kis valgomosios druskos, čia 
kalbame tik apie viršnorminĮ sa
vęs sūdymą.
Kuo mažiau druskos maiste, tuo 
labiau nusileidęs kraujospūdis 

kūne
Valgomosios druskos su mais

tu teikimas palaikymui norma
liam aukštyje kraujospūdžio — 
medicinoje yra senai žinomas da
lykas. Gyd. Kempner įvedė be- 
druskę “ryžių-razinkų” (rice — 
raisin) dietą sėkmingam pakel
to kraujospūdžio gydymui. Tas 
gydytojas pradžioje klaidingai 
tikėjo savo ryžių — razinkų die
tos sėkmingumo priežastim. Jo 
dieta numušdavo kraujospūdį. 
Jis manė, kad taip atsitinka dėl 
kiekio ir rūšies tam tikrų balty
mų tame maiste. Tyrimus tos 
dietos atlikus, susekta, kad ta 
dieta gydo pakeltą kraujospūdį 
vien dėl nebuvimo valgomosios 
druskos joje. Pridėjus tos drus
kos į tą dietą — visas tos dietos 
•sėkmingumas eina niekais. Tai
gi, valgomoji druska turi didelės 
įtakos palaikymui normalaus 
kraujospūdžio, ir pakelto kraujo
spūdžio sureguliavimui. Todėl 
visi atsiminkim, kad labai suma-: 
žinant valgomosios druskos kie
kį maiste gaunamas sėkmingiau
sias pakelto kraujospūdžio gy-

mas bedruskos dieta, vienok jis 
sunkiai prieinamas, ar visai dau
geliui nepasiekiamas. Kai ku
rie nežmoniškai įpranta į sūrų 
maistą. Na, ir ima tokie įtikinė-

metų
“perėjo tarnauti prie Dievo sta

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už §6.00.
Abi knygas-gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

N A U J I E N 0 S
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Druskos perdaug — 
giltinė dalgį galanda

Net geriausio dalyko visi mes 
turime turėti su saiku. Duokim 
kad ir tokius į perdaug valgomo
sios druskos vartojimą įpratu
sius mūsiškius. Tokie dirbtinu
mais mėgsta save stiprinti, savo 
skoniui nesveikai pataikauti. Jie 
pila nešvarumus į savo geram 
stovyje esantį karą ir stebisi, ko
dėl jų masina nevažiuoja kaip 
reikiant. Todėl dabar pats laikas 
visiems stoti kovon su savo gilti
ne — širdies ataka, susitvarky
dami su pakeltu kraujospūdžiu.

Pastarasis yra vienas širdies 
atakos šauklių. Pakeltas krau
jospūdis lengviau sutvarkomas I gas pakelto kraujospūdžio gydy;

John Pake!, Sr., Chairman of the Board

6215 So. WESTERN AVE. TEL. GR fi-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs, & FrL 9 to 8^ SaL 9 to 13:30

Xxaujq karas
Sekmadieni buvo peršautas 

per vidurius “Mokinių” (Dis
ciples) gaujos vadas Dari d

druskos maisto apsieiti- štai ke
letas porinimų tų negalinčiųjų.
— “Man be druskos maistas dvo
kia — aš jo negaliu imti bur- 
non”. •— “Aš verdu valgį šei
mai negali sau be druskos atski
rai gaminti maisto”. — “Be 
druskos man silpna, negabu iš
pildyti gydytojo nurodymus, ne
galiu be druskos apsieiti”. — 
“Truputį aš pasisūdau; aš nie
kada daug druskos nevartoju”.
— Pradžioje valgiau be druskos, 
dabar vėl po senovei su druska 
maitinuos”. — “Be druskos mė
sos valgyti negaliu, o be mėsos 
silpna — vien varškės su sūriu 
negana — man silpna daros, to
dėl aš sūdausi” — “Kaip aš da
bar be druskos gyvensiu — juk 
tai kankynė”. — “Nežinau, kaip 
čia man išeis su tuo bedruskiu 
maistu; aš visą gyvenimą iš- 
abiejų rankų savo maistą sū
džiau — dar ir-ant silkės-druską 
pyliau”...

Taip, panašiai ir dar kitaip 
savo palinkima druskai išsako

i Pagarsėjo tėvas Gorinas
j Praeito pirmadienio Chica- 
įgos didžiojoje spaudoje viena 
jis pagrindinių žinių yra kuni
go Vytauto Gorino, 53, pirmo
sios mišios arba kaip jis per 15

Nepataik'.iukime blogiui

Nenormaliai pakilęs kraujo
spūdis priartina sklerotines kom
plikacijas žmogui: širdies ata
ką bei kraujo išsiliejimą į sme
genis, ar inkstų mirtiną susirgi
mą. Tada prasideda žmogui var
gai, nesuskaitomai didesni už 
dėl bedruskės dietos apturėtuo
sius. Geriau mesti dešrą, jei. ži
nai, kad kumpis kris. Tad ir mes-

Kun. Gorinąs praeitą sek
madienį Šv. Kryžiaus bažny
čioje, 4557 S. Wood SL atlai
kė pirmąsias mišias. “Tai bu- 
vo panašu į sapną 
naujasis kunigas 
džius.

moji druska tokj palinkimą padi
dina. Todėl visi lietuviai nevar
tokime perdaug druskos savo 
maiste. O tada kai gausime pa
keltą kraujospūdį ir reikės mum 
bedruskį maistą valgyt — galė
sim lengviau prie ne taip ska
naus maisto priprasti. Į sūrų 
maistą žmogus Įpranta taip, kaip 
Į daugeli kitų nesveikų dalykų. 
Priešingai, asmenys pripratę 
■mažai druskos .vartot, ar visai 
jos nenaudot — jos nepasigenda, 
žinoma, kraujospūdžiui., padidėti 
yra dar ir kitų priežasčių. Apie 
tai kitą kartą.

Pasiskaityti. Monographs onj 
Hypertension No. 10, in a series

Praeitą kovo mėnesį buvo nu 
teisti du Blackstone gaujom na
riai už pasikėsinimą ^Barksda
le nužudyti 1968 metais.

rope talkininkams, apeinan-
,,, .... ,. _ _  ____ pažadus.i?Minint baisiojo

t birželio trėmimus ir proiestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiama palaikyti prieškomiinistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob- 
jektyriai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

t B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pti- 
siminimai apie kore^nizinG vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 

' ir badu. Kaina S3 A).
X Avdėnasr PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

§ paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
§ isyškėjęs nesikeičiąs kn-munfemn n gurnai pavergiant tautas ir
- asmenis. 270 psL,

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
> Autorė tavo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
8 Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
v kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psiį $1,00. Yra taip pat 
» išversta į anglų kalbą,

K- Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERIJA SOVIETŲ SAJUN- 
I™ GA ši knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui 309 psi, 

S1.00.
Dr. J. Kaškeiis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 

ir įdomus aprašymai apie komunizmų Tdetnvnj^ $1,00.

D.' Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 
va įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331-psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastatama neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
umaskavimat Abi knygas parašytos lengvu, gražiu stUiumL

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

H. Tautvaišienė, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE* Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tai. S1^5.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingu Pasijuokime visk skaitydami Krizo Pleperio .77 ANEKDOTUS. 
52psL, $1,00. ; 4 ;

Šie ir-įiti leidiniai .yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739. So, HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6C608 
t*atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų ir pridedant 

čekį ar pinigine perlaida. *

iešbučiuose patarnavęs? svečiams prie stalių dabar 
Į Barksdale, 23; po operacijos 
(Engelwood ligoninėje jo gyvy* 
i be esanti pavojuje. Barks* 
Jdale su savo bendrais gėręs 
j ta vernoje prie M8 W. St 
Uam išeinant iš taverna priva- 

pareiškęj*«»v? tnsjuodujcai, išlipę iŠ 
savo įspūJautoinobili° ir pradęjy jį kelio 

Įi, . o vienas paleidęs keletą 
Išūvių. Tai atlikę užpuolikai 
Juavažiavo. ,

ŽMOGAUS ĮPROČIŲ ĮTAfcA KRAUJOSPŪDŽIUI

Gerinkim netikusius įpročius — tvarkysis kraujo
spūdis net ir be vaistų. ■ Mediciniška tiesa

žmogus yra vienintelis gyvū
nas ant žemės, nepildąs gamtos 
dėsnius. Jau tūli keturkojai pra
lenkė gerumu nežmoniškąjį — 
jausmais nesusitupėjusį žmogų. 
Mes jau tiek prisivaisinom ne
žmoniškų asmenų, kad savu pa
vyzdžiu jaunajai kartai vadovų 
nesiranda. Užtai ir susilaukėm 
būrių už plėšruosius keturkojus 
baisesnių žmonių. Tik jau ne- 
verskim visos negerovių naštos
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Mikuckis, priimdami teika-
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dien baltus visomis rafinuotomis 
genocido priemonėmis naikina 
slavų-totorių mišinys — raudo
ni maskoliai.
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Ir išėo j gatvę jie maištingi,
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_ SAVE AT

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

___ paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

! 1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums, už mums, parodytą 

Į pasitikėjimą. Mes norė
tume .būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
> $20,000

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M ARCHES AVENUE 
CHICAGO, HAINOIS Wtt 

PHONE: 25M471

PER ANNUM ------

Paid and
Compounded

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President TeL 847-77471739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

INSURED!

Pirktais vergais kai kur baltieji 
kūrė savo gerovę, stiprino savo 
valstybių saugumą. Baltasis 
juodąjį paliko savo likimui ii* tuo 
būdu tarp vienų ir kitų susida
rė visokeriopi skirtumai.

Ir kada buvęs vergas stvėrėsi 
galutinai nusikratyti vei^ijos 
žymių, baltasis žmogus, pamiršęs 
kuo ir pats ar jo ainiai buvo, — 
į juodąjį pažvelgė iš aukšto ir 
tarė: jis atsilikėlis, nėra pribren
dęs lygiai naudotis visų teisė
mis.

Ir čia pradžia didžiosios trin
ties, visokių nesusipratimų tarp 
balto ir juodo žmogaus.

Juodasis prikiša baltajam juo
dųjų vergijos įgyvendinimą, o 
baltasis, pamiršęs kuo ir pats yra 
buvęs, didžiuojasi dabar turima 
laisve ir nenori bendrauti su juo
duoju, net nenori į savo namus 
įsileisti gyventi. Baltasis, dėl 
turimų geresnių gyvenimo sąly
gų, apkurto, o juodasis — sune
rimo. -

Juodasis, kantrybės netekęs, 
lygsvarą praradęs, dar užsiliku
sių laukinio žmogaus įpročių ve
damas, išėjo triukšmingai į gat
vę. Išėjo keršto kupinas, jausmų 
nesuvaldomas. .

Kai masėje dilginamos aistros 
sukyla, visviena ar tai baltaš ar 
juodas žmogus tampa sunkiai 
suvaldomas. Tada svyla lieps
nose namai, dingsta žmogaus 
sunkiai suneštas turtas, kuriuo 
naudojasi ir patys triukšmau
jantieji. .

Mačiau juos gatvėje šūkau
jančius, kerštu grasinančius. Iš 
šalies stebint, atrodė, lyg būtų- 

juodųjų atsirado baltųjų gyve- mėm atsidūrę dykumose tarp 
narnose vietose jiems vergauti J laikinių žmonių.

krautuves plėšikauja./ Ėjo jie, 
triukšmavo, kerštu grasino, rei
kalavo sau lygių teisių su vi
sais kitais gyventojais.

Konstitucijos, Įstatymų požiū
riu, jie tas teises jau turėjo. De
ja, pilnumoje negalėjo pasinau
doti — baltas žmogus atsistojo 
skersai kelio.

Šis baltas žmogus pamiršo, jog 
kadaise ir jo seneliai, proseniai' 
taip pat. buvo tokie kerštingi, ir 
tada butdxiidelio žmogaus išnau
dojimo, kitiems jų buvo užtvenk
tas kelias šviesos siekti, kultūrė
ti. Ir tų anų metų daug kam iš 
baltųjų teko vilkti vergo jun
gas ar baudžiavai pajungtas ta
po kitų naudai ir varovų visaip 
gainiojamas. Ir tų ilgųjų am
žių sąvartoje visų skriaudžiamų 
tarpe gimė, brendo mintis, kad 
žmonės gimsta visi lygūs.

Kaip kur pasisekė ta išryškė
jusi mintis padėti visų įstatymų 
pamatau — konstitucijoje įrašy
ti.

O štai 1948 m. gruodžio 10 d. 
Žmogaus Teisių Deklaracijoje to
ji mintis Įamžinta,

— -Visi žmonės yra gimę ly
gūs, laisvės orumo ir teisių at
žvilgiu. Žmonėms yra Įgimtas 
protas bei sąžinė, ir jie turėtų 
bendrauti vienas su kitu broliš
kumo dvasioje.

Deja, palyginti, nelabai seniai 
baltieji pas save ne tik prakti
kavo vergiją, bet vergais ir pre
kiavo. Vergų pirkti atvykdavo 
pirkliai pas juoduosius net iš 
anapus vandenynų. Ir nuo tada
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i (Šveicarijoje), ispanų ir ramu-, 
nų kalba; keltų kilmės kalbos; 
yra airių, valų, gaelų (škotų) ir 
bretonų; germanų grupė apima 
vokiečių, olandų, flamų, anglų ir I 
skandinavų kalbas; slavų kalbų j 
šeima dalinasi į vakarinius, ry- i 
tinius ir pietinius slavus, k. a. ’ 
lenkai, rusai, ukrainiečiai, čekai- j 
slovakai, bulgarai, serbai ir dar i 
visa eilė Balkanų slavų.

Baltų, seniausių išlikusių in
doeuropiečių kalbų šeima žiloje! 
senovėje matyti yra buvusi dide- 
tė ir apėmusi plačius Europos ■ 
plotus; lietuvių ir latvių kalbo-j

MIKUCKIS “DARBO 
ŽMONIŲ BUDELIS”

Komunistų 1957 metais Vil- 
liuje išleistoje knygoje “Revo- 
i utinis judėjimas Lietuvoje” 
nie tą išverstskūrį Mikuckj, bu- 
usi Kauno karo komendantą ir 
oetą. dabar ‘‘nusipelniusį bolše- 
iką” puslapyje 308 be. kt. pa- 
ašyta; “Kariuomenės vadas 

mis šiandien kalbančios tautos Lietukas ir Kauno miesto ko- 
bėra tik likučiai; stambią jų da- mendantas, darbo žmonių bude
lį _ prūsus, jotvingius ir nema- i 
ža žemaičių išnaikino, išžudė vo- j fevimus vaidmainingai pažadė- 
kieČių kryžiuočių ordinas, kuri jo kareiviams rūpintis, kad vis- 
sau talkon prieš lietuvių gimi-! kas būtų padaryta jų padėčiai 
nes parsikvietė lenkų mozūrų i paderinti ir reikalavimams pa- 
kunigaikštis Konradas, o šian-1 tenkinti...”

tuimuiiiui

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink musu siekį — 
Vėl gyvenki mumyse,

* Giesmėje skambėki.
7 Vincas Jonikas

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro, tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtosx scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psL Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

Kaina $1.00. *
4. Kazys Bradunas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

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

psL Kaina $3.00.
z 7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00

8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS, Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites' senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $L00.

. 15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knvga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. EHiupti kūrini 

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1,00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumtenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

** Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį-

Australijos vyrai yra mandagūs ir gerai išauklėti. Jie nepažįstamu motery gatvėje neužkalbina. 
Tą įrodė Simone Harris, 21 mėty modeliuotoja Sidnėjaus gatvėje, kur ji išstovėjo, apsirengusi 
tik bikiniu pusę valandos ir niekas jos nepaklausė, kc ji Čia stovi. O ji buvo pasiruošusi duoti 

pirmam pa klausė j ui 20 doleriy čekį.

Deja, buvo proga Įsitikinti, 
kad ir baltieji aistrų suimti pa
našėja Į anuos dykumų lauki
nius. Tuos laukinius priminė 
gatvėmis žygiuoja ir smurtiškus 
veiksmus atlieką studentai.

Šie baltieji ne apie žmogaus 
teises šūkavo, bet papūgiškai 
šaukė: Besąlygiai pasitraukti iš 
Vietnamo, Indokinijos žemių! Ir 
savo tuos svetimų nukaltus šū
kius parėmė atitinkamais veiks
mais : padegė savo moksle pasta
tus, naikino mokslo priemones, 
kurios jiems patiems būtinos, ir 
degino knygas, iš kurių jie pa
tys sėmė žinias. Tai buvo baisu! 
Baisu ir nesuprantama. Maištau
janti studentija — prieš ką ir 
už ką? Ar jų siekiams skersai 
kelio stovi universitetų pastatai, 
bibliotekos, laboratorijos.

Galvoje maudė mintys: kuo 
jie skiriasi savo elgsena nuo anų 
juodųjų, taip pat gatvėje šū
kaujančių? Suprantama, juodie
ji labiau keršto suimti. Kerštas 
protą temdo, bet studentija ne
turi kam ir prieš ką kerštauti. 
Jų neaiškiems, neapgalvotiems 
šūkiams Įgyvendinti vienintelis 
kliuvinys — jų pačių tėvai, vy
riausybė, kurios pinigais tų pa
čių studentų dalis mokosi, bet 
tik jau ne mokslo priemonės, 
universitetų knygynai.

Ir tolydžio pradėjau suprasti, 
kad tarp kerštingo juodojo ir 
dūkstančio besimokančio baltojo 
nesama esminio skirtumo, abu
du tik žmonės, būtini lygių tei
sių. Skirtumas tik tas, kad juo
dasis mažamokslis ar net be
mokslis, o baltasis studentas 
aukštojo mokslo viršūnių sie
kiąs. Bet triukšmaujančioje gat
vėje jiedu abudu lygūs.

Lietuvos kaime girdėjau se
kant : tai kas, kad ir jis pamoky
tas, bet neišprusęs.

Čia Lietuvos kaimo žmonių 
slypi gili mintis. Ano sunerimu- 
sio studento atsiektas mokslas 
neturi reikiamų žmogaus dva
sios vertybių. Toksai maištinin
kas, ypač šių dienų, kerštauja ne 
tik kitiems, bet ir pats sau. Jis 
galvos nepamestų, jei iš mažens 
būtų buvęs auklėjamas ir tinka
mai prašinamas. Todėl ir bal
tasis studentas triukšmadarių 
tarpe prilygsta anam mažamoks
liui ir neišprususiam juodajam.

Šio pavasario Jungtinių Tau- 
tų demografinis metraštis ver
tas pažinti daugeliu atžvilgių, 
ypač prieauglio atžvilgiu.

Metraštis teigia, esą jei žmo
nijos prieauglis toliau eis kaip 
ligi šiol ėjęs (ir kodėl jam nei
ti?), tai per 39 metus žmonijos 
skaičius padvigubės. Dabar yra 
apie pusketvirto bilijono, o tada 
bus septyni. Per praeitus 5 me
tus žmonių priaugo 300 milijo
nu.

Metinis prieauglis nuošimčiais 
yra: Afrikoje 2.4%, Azijoje 2%, 
Europoje 0.8%, Lotynų Ameri
koje 2.9%, šiaurės Amerikoje 
1.3%, Okeanijoje 2%, Sovietų 
Sąjungoje 1.1%. Didžiausias 
prieauglio nuošimtis — 3.5% 
Centro Amerikoje, kur gimimų 
kiekvienam 100 gyventojų ten
ka 45 ir mirimu tik 11.

Kasdien žmonių pasaulyje 
gimsta po 180,000.-

% Viso pasaulio gyventoju 
randasi neišvystytuose kraštuo
se; pusė žmonijos yra Azijoje.

romanų, keltų, albanų, armėnų 
giminėms, kurios yra kilę iš ben
dro indo-europiečių arba arijų 
kamieno, kurio- pagrindinė kal
ba buvo sanskritas ir jo gyva 
atauga tebėra baltų — lietuvių, 
latvių ir (buvo) prūsų kalbos. 
Yra Europoje ugro-finų grupė 
(vengrai, estai, suomiai), baskai 
ir čigonai, kurie nepriklauso šiai 
indo-europiečių arijų giminei.

Aplamai europiečiai, o pagal 
juos ir amerikiečiai (baltieji) 
skirstosi šiaip: Romanų (romė
nų) kalbų šeima apima prancū
zų, provąnsalų, retoromanų

Plymouth Valiant
Duster 2-Door

Coupe

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

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

BUNNER,

INC

Svarbiausios mirimų- priežas
tys 27 Europos valstybėse, Ka
nadoje, JAV-bėse, Argentinoje, 
Urugvajuje, Izraelyje ir Austra
lijoje yra širdies ligos ir vėžys. 
Neišvystytuose kraštuose žmo
nės daugiausia miršta apkrečia
momis ligomis, plaučių uždegi
mu, vidurių ligomis ir ankstybos 
kūdikystės ligomis.

Aukščiausios santuokų ratos 
esančios Sovietijoj — 9.8, Jungt. 
Valstybėse 9.7, Japonijoje 9.5, 
bet perskirų aukščiausia rata 
yra Sovietijoje — 252 kiekvie
nam tūkstančiui gyventojų; pa
skui seka JAV su 2.16 ir Ven- 

,griją — 2.06. Mažiausiai perski
rų esama Portugalijoje — vos 
0.08, šiaurės Airijoje 0.18 ir Lo
tynų Amerikos kraštuose.

♦

Europos ir Naujojo Pasaulio 
(Amerikos) gyventojų kalbos 
priklauso baltų, germanų, slavų,

O visu tų triukšmų negerovių 
šešėlyje tūno besišypsąs bolše
vikas pikta grūdą sėjas.

J. VIks.

UNIV

Mutual Federal I 
Savings and Loan

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,

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

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

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

PER ANNUM

OF $10,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

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

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

No Tr.n^eW .n W.dn.rf., NQW INSURED TO $20,000
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Vartant šiųmetinę sovietinę 
spaudą, randi begalini tuščiažo
džiavimą apie Leniną ir leniniz
mą. “Leninas — mąstytojas ir 
revoliucionierius“, “Leninizmas 
— komunizmo statybos vėliava”, 
“Socializmo pergalė”, “Leniniz
mas — pergalinga kovos už tau
tų išlaisvinimą vėliava” ir t. t. 
Tai tik pavarčius 1970.1V.22 
“Tiesą” randami šie žodžiai, pa
sakytoje IV.21 sovietinio despo
to Leonido Brežnevo kalboje. “O 
pasigyrimai išpilti kaip iš gau
sybės rago.

“Todėl Šiandien komunistams 
ypač aktualus V. Lenino ragini-

šitie Brežnevo žodžiai labai 
reikšmingi ir laisvajam pasau
liui Įsidėmėtini jie, nes Sovie
tų Rusijos despotai ragina savo 
pasekėjus būti pasirūkusiems 
bet kokiems politiniams ir ka
riniams padėties pakitimams. 
Tvirtinantiems, jog dabar sov-

žiaurus, Brežnevas tiesiog dū
rė j jų apkvailintą protą, kad jie

vo pasekėjus būti pasirengusiem 
taikyti “bet kokias kovos formas 
— taikias ir netaikias, legalias 
ir nelegalias“, vadinas, pagal

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

mas

Lenkijos vakarų siena
Sienos klausimas tarp Vakarų Vokietijos ir Lenkijos 

dar nėra išspręstas. Neišspręstas jis, nežiūrint to, kad 
siena, dėl kurios dar nesusitarta, tiesioginiai neliečia 
Vakarų Vokietijos ir yra už keliolikos dešimčių mylių 
nuo jos. Toji siena yra nustatyta pagal Oder —, Neisse 
upes ir atskiria Lenkiją nuo Rytų Vokietijos.

Kadangi Vakarų Vokietija nėra iki šiol pripažinusi 
Rytų Vokietijos kaipo nepriklausomos valstybės, tai, 
savaime suprantama, ji nepripažįsta ir Rytų Vokietijos 
padarytos sutarties su Lenkija dėl Oder - Neisse sienos. 
Kaip tik tokį pripažinimą Lenkija dabar ir bando išgauti 
iš Bonnos. .

Pasitarimai tarp Bonnos ir Varšuvos dėl Oder- Neis
se sienos prasidėjo jau vasario.mėnesį. Tuo pačiu metu 
buvo vedamos derybos ir ekonominiais klausimais. Ta
čiau tų pasitarimų ir derybų sėkmingumas, kaip atrodo, 
yra vyriausiai susietas su sienos nustatymo klausimo iš
sprendimu: Varšuva primygtinai reikalauja, kad pir
miausia būtų pripažinta Oder - Neisse linija, o tik po to 
būsią galima tartis kitais reikalais. Nepatenkina Varšu
vos nei Vakarų Vokietijos pasižadėjimais ir užtikrinimas, 
kad nebus naudojama jėga ryšium su sienos klausimo iš
sprendimu. . ,

Kaip vakar (birželio 8 d.) Bonnoje ir vėl turėjo pra
sidėti, derybos su Lenkijos delegacija. Nėra abejonės, 
kad sienos klausimas ir tose derybose vaidins labai svar
bų vaidmenį.

Kai po antrojo pasaulinio karo Lenkijos siena buvo 
pastumta į vakarus iki Oder - Neisse upių, tai Vokietija 
neteko 39,000 ketvirtainiškų mylių teritorijos, kurią ji iki 
to karo valdė nuo aštuoniolikto šimtmečio.

Gyventojų toje teritorijoje buvo skaitomą apie de
vyni milijonai. Jų daugumą sudarė vokiečiai, kurie buvo 
arba jėga išvietinti, arba patys pabėgo iš lenkų užimtų 
vietų. Tie tremtiniai ir pabėgėliai (didelė dauguma jų) 
atsidūrė Vakarų Vokietijoje. Patys lenkai pripažįsta, 
kad tokių išvietintų vokiečių skaičius galėjo siekti apie 
penkis milijonus.

Kai vokiečiai pasitraukė arba jėga buvo išguiti, tai 
jų žemės ūkius, jų įsteigtas įmonės užėmė lenkai. Apie 
bent kokį atlyginimą vokiečiams nebuvo ir kalbos: jie 
buvo priversti viską palikti. Tai savo rūšies atpildas vo
kiečiams už jų padarytas lenkams skriaudas karo metu.

Bet tokiais atvejais kenčia kaltas, kenčia nekaltas, 
šimtai tūkstančių vokiečių, kurie buvo niekuo dėti dėl

kias kovos formas — taikias ar 
netaikias, legalias ir nelegalias. 
Kapitalo šalių komunistai apsi
ginklavę visanugalinčiu Markso-

mena. Ištikimi liaudies sūnūs, 
patikimas jos. avangardas, -jie 
formuoja liaudies mases į revo
liucijos armiją. Ir visiškai ne
abejotina, kad ateitis bus liudi
ninkė galįgų šios armijos smū
gių, vis dar pavojingai, bet isto
rijos jau pasmerktai imperializ
mo tvirtovei”.

sovkomunistams galima, nes tik
slas pateisint priemones. Taigi 
klastos, melo ir neapykantos So
vietą Rusijos despotai neatsisa-

Brežnevas laisvąjį, pasaulį vadi
na imperializmu ir kad jis revo
liucinei armijai pavojingas, ta^ 
čiau istorijos jo tvirtovė jau pa
smerkta. šį Brežnevo grasini
mą turėtą paimti į galvą kapita
lą savininkai, jų vadovai, tarnau
tojai ir net darbininkai. Kapi
talistams ir jų vadovams, kurie 
trokšta su raudonuoju velniu rie
šutauti primenamas 1918X11.25 
“Pravdoje” Lenino pareiškimas:

lenkų skriaudimo, taip pat masinio trėmimo paliesti ir 
neteko visko, ką buvo įsigiję. Aišku, kad pas juos pasili
ko nemažas kartumėlis, lenkų atžvilgiu. Be to jie vis puo 
selėjo viltį, kad “neteisingai nustatyta” Oder - Neisse lini 
ja turės būti vėl nustumta į rytus ir tada jie galės grįžti 
atgal į savo tėvynę.

Tie iš lenkų užimtos teritorijos išvietinti vokiečiai 
kartu su iš Čekoslovakijos (Sudetų krašto) ištremtais 
vokiečiais sudarė per aštuonius milijonus. Jie suorgani
zavo ir išvietintų vokiečių sąjūdį, kurio Įtaka buvo jau
čiama ir Bonnoje. Jaučiama ta prasme, kad vyriausybė 
turėjo skaitytis su to sąjūdžio nusistatymu prarastų te
ritorijų klausimu. 0 tas nusistatymas buvo labai griež
tas: jokiu būdu nepripažinti Oder - Neisse linijos ir rei
kalauti, kad lenkai pasitrauktų iš užimtos teritorijos.

Bet kas buvo labai aktualu ■ prieš dvidešimt ar dau
giau metų, tas visai kitokioje šviesoje atrodo šiandien. 
Tremtinių sąstatas žymiai jau pasikeitė: nemažas jų 
skaičius jau mirė, kiti suseno,, o didelė dauguma jų jau 
užaugo ir subrendo Vakarų Vokietijoje. ’ Pastariesiems 
“grįžimas į tėvynę” nebėra toks aktualus'klausimas, ko
kis jis buvo ir yra jų tėvams. Pagaliau ir jų tėvai jau “ap
siprato”, tad ir Oder-Neissė -sienos problema nebėra to
kia opi, kokia ji buvo prieš keliolika metų. Užsiminimas, 
kad Willy Brandto vyriausybė yra pasinešusi tą sieną 
formališkai pripažinti, nebesukelia tų politinių aistrų, 
kurios pasireikšdavo palyginti ,dar visai neseniai.

Kaip jau buvo minėta, Lenkijai nustatyta pagal Oder 
-Neisse upes sieną yra pripažinusi (žinoma, Maskvos 
raginama) Rytų Vokietija. Formališkai tos sienos pri
pažinimo sutartis buvo pasirašyta 1950 metais/ Tokį 
pripažinimą Varšuva dabar yra pasiryžusi išgauti ir' iš 
Bonnos vyriausybės.

VLADAS CIVINSKAS
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Brazilijos deimantų ištekliai dideli. 

Deimantais turtingiausios yra Minas Ge- 
raes ir Bahia provincijos, bet deimantų 
randainžt. ir Matto Grosso, Sao Paulo, Goi
as, Paranos ir kt provincijose. Beveik vi
si reikšmingesni deimantų laukai yra tro- 
pikinių džiunglių srityje, toli nuo dides
nių miestų, sunkiai pasiekiami sausumos 
ir upių keliais.

Minas Geraes deimantų laukai tebėra 
patys svarbiausi nuo pat jų atradimo. Jie 
išsimėtę Espanhaco kalnagūbryje, einan
čiame iš pietų Į šiaurę ir skiriančiame San 
Francisco ir Jaquetinhonha upių baseinus. 
Abi šios upės teka iš pietų į šiaurę, San 
Francisco rinkdama vandenis iš vakarinių 
Espanhaco kalnų pašlaičių, Jaquetinhon
ha iš rytinių, abi vidupyj pasuka i rytus ir 
įteka į Atlanto vandenyną, pirmoji prie 
Panedo, antroji prie Belmonte miestų. 
Deimantai čia randami ir upių slėniuose, 
ir upių vagose, ir kalnų pašlaitėse. Pa
gal deimantų laukų išsidėstymą visa sritis 
padalyta į keturis distriktus, pažįstamus 
Diamantino, Rio Abaetc, Bagagem ir 
Grao Mogul vardais. Svarbiausias ir 
reikšmingiausias iš jų tebėra Diamantino 
distriktas, davęs ir tebeduodąs stambių ir 
puikių akmenų.

Diamantino miestelis, anksčiau Serro

“Mae nekovojame prieš paeki- A. Andropovas, tiarydamaa pra- rys, artimas giminaitis ar ge
rus žmones, bet mes naikiname! nešimą, tvirtino, jok ją sukūrė! ras draugas. Kai kurią ir visos 
visą buržuazinę klasę... Nerei- Į pati visuomenė. Koks kvailas šeimos buvo sunaikintos.
kia mums jokią kaltinimui įro-į tvirtinimas. Tai vis priedangai! j Nusibodo. Kai kam jaU nusi- 
dymų, kad ginklu ar žodžiu prie-Į — tokios baisios institucijos Ru-modo kiekviena proga, ypač; 
šinosi valdžiai, tik reikia pa- rijos naujieji valdovai nenorėjo, j birželyje, vis prisiminti tą bai 

šią tautos tragediją. Bet mūsų 
tautai padaryta tokia didelė 
skriauda, kad istorijoje ji am
žiais pasiliks. O mums viskas 
dar taip netoli. Juk ir mes, ir 
šimtai tūkstančių pabėgėlių. 
atsidūrėme laisvame pasauly
je pamatę rusiškojo komuniz
mo darbus ir genocidines už
mačias. Be to, kam nusibodo, 
kas užmiršo, ar kas asmeniš
kai nėra buvęs liudininku iš 
rytą atėjusią barbarų siautėji
mo, teaplanko ALTos sureng
tą dokumentinę genocido pa
rodą, kuri Chicagoje atidaro-

šinosi vaMžta-l tik reikia pa-{rijos naujieji valdovai nenorėjo, 
klausti kokiai klasei priklauso, 
kokia jo kilmė, išsilavinimas, už
siėmimas ir tik šie klausimais iš
sprendžia suimtojo likimą”.

Jeigu priklausai kapitalistų

gu dirbai sąžiningai kapitalisti- 
nam kraštui — žinok, kad tavo 
likimas jau šiandien išspręstas 
— supūsi priverčiamojo darbo 
stovykloje arba gausi kulką į 
pakaušį.

amerikonai, netiki, kad žiauriom 
egzekucijoms vykdyti Vladimi
ras Leninas 1917XIL20 įsteigė 
čeką (čerezvyčainaja komisija), 
kurios nariai vadinami čekistai.

ii žmonės. Dabar ši institucija 
vadinama Valstybės saugumo 
komisija — KGB, bet darbo me-

balintas kūno technikos labora
torijomis.

Švenčiant 1967X11.20 čekistų

I ,.

Birželis gražiausias praside
dančios vasaros mėnuo: baigia 
žy’dėti sodai, įvairiom spalvom 
pasipuošia pievos ir dobilų 
laukai. Mokyklose prasideda 
vasaros atostogos. Kaimai at
gyja jaunatvišku džiaugsmu. 
Pakilus vyturiams žvanga dal
gės ir pievose sveikina pempės, 
pakvimpa šienas. Vasaros dar
bus lydi ramybė, pasitenkini
mas ir viltis.. . Tai šen tai ten, 
ypač vakarais, nuskamba dai
na. .. Taip Lietuvoj praeida
vo palaiminti nepriklausomy
bės birželiai...

Artinosi ir 1940 metų birže
lis, bet jis visame krašte kėlė 
nerimą ir baimę. Europoje ir 
Lietuvos kaimynystėje jau vy
ko karas. Agresyvus kaimy
nas jau ir i Lietuvą buvo įkė
lęs koją. Mūsų nepriklausomy 
bei grėsė mirtinas pavojus. Mat 
bolševikinis rusų milžinas iš 
mažutės, ramios Lietuvos val
stybės, pajuto savo imperijai 
“pavojų”. Maskva suritarusi 
su Hitleriu, nutarė tą “pavojų” 
pašalinti. Tai įvyko prieš 30 
metų, birželio viduryje. Nuo 
tos dienos lietuviai savo tėvy
nėje tapo beteisiais, bebalsiais 
bolševikinių maskolių vergais.

Apie barbarų vergijoje patir 
tas kančias daug prirašyta ir 
prikalbėta, bet niekas neišsa
kys to,' ką tauta iškentėjo ligi 
šių dienų. Tūkstančiai dar ir 
laisvame pasaulyje yra savo 
akimis mačiusių savos valsfy- 
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do Frio, yra pačiuose Espahaco kalnuose, . apie 280 km. į šiaurės rytus nuo Diamanti- 
į no prie tos pačios Jequetinhonho upės ir 
jos kairiąją intakąl Kaip ir Diamantino- 
je, čia tie patys Espanhaco kalnai, ta pati 
šiurkšti gamta, tas pats, tropikinis , klima
tas. Jau 1813 m. buvo rimtą įtarimą, kad 
šiuose upių slėniuose turėtą būti deimantą,, 
bet pirmieji deimantai surasti tik 1827 m. 
Apie 1940 m. šiose’vietose dirbo apie 2000 
žmonią. Deimantai čia taip pat aprinkti, bet 
ją ištekliai yra žymiai didesni negu iki šiol 
žinoma. Grao Mogul yra vienintelė vieta 
Brazilijoje, kur deimantą rasta kalną smil
tainiuose. Pradžioje buvo spėliojimą, jog 
šie smiltainiai galį būti pirminė deiman- 
tingoji uoliena, liet vėliau šios minties at
sisakyta.

Bagagem deimantą laukai yra vakari
niame Minas Gerais pakraštyje netoli Go
ias provincijos sieną, šitas distriktas tik 
dalinai tebėra ištirtas, bet čia jau rasta 
stambią akmenų, ją tarpe apie 254 karatą 
dydžio Star of South.

Kiti Minas Geraes deimantą laukai yra 
mažesnės reikšmė^ ir gal tik savo laiku 
atskleis gilesnes paslaptis. Daugiau dėme
sio verti prie Agui Su j u. netoli Belmonte 
ir Atlanto pakraščiu. Tiesa, čia maža ver
tingesnių radinių, bėt žemės sudėtis, ku
rioje randami deimantai, labai gimininga 
Kimberley Pietų Afrikoje mėlynai uolie
nai, o tai duoda pagrindo spėliojimams, 
kad kur nors netoli tūrėtų būti.ir pagrin
dinės deimantų gyslos.

Bahia provincijos turtingiausi deiman- i .. ... . .....

apie 1200 m. aukštyj nuo jūros lygio, apie 
200 km. į šiaurę nuo Belo Horizonte, suriš 
tas oro keliu ir su Belo Horizonte, ir su 
Rio de Janeiro, ir su Sao Paulo. Diaman
tino vardu pavadintas distriktas yra apie 
80 km. ilgio ir apie 40 km. pločio. Patys 
turtingiausi deimantų laukai yra išsimėtę 
Jequetinhonho upės slėniuose ir pagal 
dešimtis jos intakų, o taip pat ir kalnuose. 
Kairieji Jequetinhonho intakai deimantais 
žymiai turtingesni už dešiniuosius. San 
Francisco upė Diamantino distriktą pasie
kia tik antraeiliais intakais, tarp kurių 
deimantais turtingesnis yra Pardo Peque- 
na, įtekantis į Velho. Diamantino distrik- 
te, kaip ir visur Brazilijoje, stambių ak
menų randama retai, bet deimantų ko
kybe šie laukai yra pirmaujantys Brazili- 
lijoje.

Kairiajame San Francisco upės krante, 
beveik tiesiai į vakarus nuo Diamantino, 
yra Rio Abaete distriktas, savo radiniais 
išgarsėjęs 18 a. pabaigoje, bet dabar jau 
nustojęs komercinės reikšmės. Pirmieji 
deimantai čia surasti 1785 m., ir po. poros 
metų šių vietų kasyklose dirbo 1200 žmo
nių. Šio distrikto upių slėniuose ir vagose 
surasta stambių akmenų, jų tarpe vienas 
138 karatų dydžio. Apie 1807 m. deimantai 
čia jau išrinkti kasyklos uždarytos, ir tik 
pavieniai ieškotojai tebebando savo laimę. 
Per paskutinį šimtą metų čia neužregist
ruotas nei vienas stambesnis radinys.

Grao Mogul kasyklų distriktas yra už

bet ką gi jie gali daryti, kai vi
suomenė reikalavo sukurti jų 
pačių inkvizitorius. O iš V. Pet
kevičiaus knygos “Apie duoną, 
meilę ir šautuvą“ sužinome, kaip 
sovkomunistai ir komsomolai 
turi elgtis:

“Juk Stalinas moko pirma ne
apkęsti, o tik paskui mušti” (241

Vadinas, kas tik ne sovkomu-

tokius Lenino mokslas liepia iš
mokti neapkęsti, o paskui dar 
ir mušti.

sako:
“Tu pirmiausia pasistenk nu

sikaltėlį paleisti ir, jeigu to pa-

revoliucinių įstatumų griežtu-

atsiduso... (ib. 374 psl).
. Koks akiplėšiškas Brežnevo 
savos kaltės primetimas kitiems:

{ (Bus daugiau)
J. Mažiukas

bus parodyta ir kitose vietose, 
šiurpi paroda, bet ir joje nepa 
matysinie visos pavergtųjų 
kančių tikrovės...

Brolių išlietas kraujas ir 
ašaros mums neleidžia snūdu
riuoti prisisotinus šios šalies 
laisvėmis. Laikai keičiasi. 
Ieškome būdų pabendrauti su 
ten dar išlikusiais savo mielais 
tautiečiais, Tai ir malonu., ir

me juos apkabinti tik tada, 
kada okupantas su savo visu

bes žudikus ir savo artimųjų maskolišku kvapu bus išmes- 
budeiius.

Pirmosios okupacijos visas i 
niekšybes okupantas apvaini- ' 
kavo po metų, kitame biržely
je, kada nakties metu užpuolė* 
miegančius žmones, grūdo j gy-

tas ir išvytas ten, iš kur atėjo— 
P. Venclova

Lietuvojestatys
i

vaizduoti tą siaubą, kokį iš
kentėjo buvęs laisvas, dabar 
pavergtas Lietuvos žmogus.

’ -tuvoj e numatyta statyti Mažei
kiuose, nors anksčiau buvo pla
nuojama ją statyti Jurbarke. 
Įmonės reikalams tikimai pa
naudoti požeminius vandenis.

jimo tautoms retai tenka pa
tirti. Todėl ir tas, gamtos pa
puoštas mėnuo, lietuvių sąmo
nėje ir Lietuvos istorijoje pasi-

koliai padarė lietuviams ir ki
toms to paties likimo ištiktoms 
tautoms. Ir po 30 metų, , kaip 
šmėklos tie baisūs įvykiai vai- 
denasi kiekvieno tautinės savi- .

prisiminimuose. Įvairiose lais
vojo pasaulio lietuvių koloni-

su

•k-

niu. Pasitarimuose dalyvavo par
tijos vadai su Sniėčkum, Feren-

&

narni su liūdesiu, ; gedulu ir parašais, intelektualai, moksli- 
pasiryžimu, visomis jėgomis ninkai, ją tarpe ir dalis žymią 
siekti savo tautai laisvės. Juk komunistą. Apie tai btivo pla- 
herasi vifeiioš šeimos,-1
iš kurios nebūtą išplėštas ir

Vo iškėlūši Juttgt. Tautose. (E)
- r- ----- i- --*•

tą laukai yra Serra Chapada ir’Serra Cin- 
cora kalnagūbriuose, kurie iš tiesą- yra 
Ėspinhaco kalną tąsa, šioje vietoje kalnai 
vėl eina dviejų upių baseinų upės atskirti. 
Iš vakarinių kalną pašlaičių vandenis ren-. 
ka jau prie Diamantino sutikta San Fran
cisco, o į derinę per pačius deimantą lau
kus teka žymiai mažesnė Paraguassu, įte* 
kauti Į Atlantą prie Salvadoro. Deimantai 
čia atrasti praėjusio šimtmečio viduryje, 
ir tai tokiais keliais, kad kuriam laikui 
buvo nustelbta Diamantino.

Vietovaizdis ir gamta čia taip primena 
bianmanlino apylinkes,. kad vienam neg
rui vergui, atvežtam iš Grao Mogul, kilo 
mintis, jog ir čia galėtų būti deimantą. 
Neilgai trukus jis jau tarėją ją prisirinkęs 
apie 700 karatą. Garsas apie naujus dėl 
mantų laukus sukėlė’ tikrą sensaciją^ ir
1846 m. čia buvo susitelkę apie 25.000 lai- ; 
mės ieškotojų. Iki 1849 m. bendras čia ras- 
ttų deimantų kiekis siekė apie 932.100 ka- . 
ratų, Pradžioje kai kada buvo randama 
po 1000-1400 karatų per dieną. Bet netru
kus visi paupiai buvo aprinkti ir deimantą 
ieškotoją vėl sumažėjo. 1858 m. deimantų 
Čia rasta tik 51.000 karatą, o sekančiais 
dar mažiau. Dabar šią laūką deimantin- 
gumas labiau sumenkėjęs, bet sritis toK

j11 į...... y. 1 "i11.1111 ■ 1■■■■> ..... .....

dalis čia randamu deimantą eina papuoša
lą gamybai, - didžioji dalis skiriami techni
kos reikalams.

į juos nebuvo kreipiama dėmesio. Papuo
šalams jie netinka, bet pramonės reika- 
lams geri Dažniausiai jie randami stam-

Bahia deimantai savo kokybe, neprilyg
sta Diamantino distriktų deimantams. Čto 
randami akmens blogų proporcijų, gelsvo 
atspalvio* jų kainos per pusę pigesnė* ui 
kitų deimantų Brazilijoje. Tik nedidelė
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svėrė
3148 karatus.

( Bu s dau gi au)
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TERRA, 3237 W, J53rt S& Chfeagd, ill. 
Trfef. 434-4660
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Susirinkimų ir parengimą

Kasaev

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Gyv. 3321 W. 71st St., Chicago, Ill.

nuo-

Phone: YArds 7-1911

stami nuoširdžiai 
nį patarnavimą ir

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
E K S K U R S IJO.S

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

I PLEASE! 
t toyyncsn 
f
FOREST FIRES i

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

' Direktorių
Associacijos

ir nuėjo paprašyti sekretorės 
darbo pas savo vyrą.

Ji jau beveik būtu gavusi dar
bo. Dėl visko jau buvo sutarta,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

bet tada ji padarė klaidą: pa
klausė, ar jis nenorėtą šįvakar 
jos kur nors nuvesti.

— Atsiprašau, ne. Tamsta per
daug primenat mano žmoną, — 
atsakė vyras.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

’’NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR- BIČIULIS

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

B Įvairi? atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek FRontier W8tt

2618 W. 71st Sh — Tek 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tre<

— Chicago Lithuanian National De
mocratic Club susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 10 dieną Hollywood 
svetainėj, 2417 West 43rd St Visi 
nariai prašomi dalyvauti, nes šis su
sirinkimas bus paskutinis prieš ato
stogas. Sekantis susirinkimas įvyks 
po dviejų mėnesių, t. y. rugsėjo 1-mą 
dieną.

J. Baličas, rast

'.DRlV.P.TUMASONlS
C H I R VR G A S

2454 VEST 7lst STREET 
OGcMNaf.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telcfu. Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitartmą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsOtcph, tai tolei. GI 8-8195

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

būklė lietuviškose parapijose 
dėl airiško episkopato vadova
vimo (tik, gaila, kad šiam sim
poziumui vadovavo S. Rudys, 
kuris visokiais būdais reikalą ga
dino). Buvo siūloma per Ben
druomenę (kuri apima visus lie-

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai ryto, — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki -9:30 vai 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE. •
CHICAGO, ILL. 60629

PERKRAUSTYMAI 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. š E RĖMAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

šinga tautybėms, ir kaip tik 
Vatikano II-o suvažiavimo dva 
šioje yra sudarytos sąlygos 

gauti religinius 
patarnavimus savąja kalba, at 
seit, lietuviškai. Diskusijose

Pagal pirmą vyrą Gužauskas 
Gimusi Matuzevič
Gyv. 3140 So. Lowe Ave.

z Mirė 1970 m. birželio 7 dieną 3:00 vai. ryto. . Gimusi Lietuvoje, 
Kauno apstar.

• Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — Alvin Burton, marti Joan ir Anthony 

Guest, marti Aldona; du anūkai — Richard ir Thomas; penki proanū
kei, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionės miręs vyras buvo a. a. Walter Zelinskas
Priklausė Etanainerių klubui. <
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį po 4 vai. Rudmino koplyčioje, 

3319 So. Lituanka Avė.
Trečiadienį, birželio 10 dieną 9:30 vai. rj 

čios į Lictuviij Tautinės kapines.
Visi a. a. Onos Zelinskas giminės, draugai 

kviečiami dalyvaati laidotuvėse ir suteikti jai: 
atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvią Direktoriaus tel. LA 80440.

.. C!' w

DR. FRANK PLECKAS 
optometristas

ir 30 .seimai 
■reiškiame užuojautą.

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31
■ , I

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,
1490 kiL A M.

Tėvui-Lietuvoje mirus,
SGROžVYDUI LAZAUSKUI

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTISKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

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

DU ANNA BALIONAS
AKIM, Ausy, HOSIiĖt 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS

2858 W. 63rd STREET
Ofis® PRospecf 8-3229RmML. tetof.: WAiteoofc

KaacUen nuo 19 iki 12 vaL ryto, «mt ?-fla G vai vak. Tnsč. uždaryta, 
ugonius pprxuna ui su&narui.

EUDEIKIS
.-SENIAUSIA;. Ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

— Utenos Apskrities Klubo mėne
sinis susirinkimas įvyks antradienį, 
birželio 9 <L, 7:30 vai, vak. Vengeliaus- 
kienės svetainėj, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti. Turim 
daug reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

V. Juška, rast

PETKUS
' TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
vh/ 2533 W. 71st Street
? X Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUMRLIA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CM1RURGUA 
6449 Se. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildinu). T.L LU 5-6446

GEORGE F. III.’DM INAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

Mirė 1970 m. birželio 8 cL, 3:00 vai., ryto, sulaukęs 54 metų am
žiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Irene, podukra Sharon.Golz, sesuo Bernice 
Neberieza. švogeris Vincent, sesers sūnūs — Bruce, Williams ir Thomas 
Neberieza bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424. W. 69 Streets
Trečiadienį, birželio 10 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Walter Adomaitis giminės, draugai ir pažįstami 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa« 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, podukra, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL RE 7-1213.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE 
mglWW 118H*.I. - ** -‘•w- -e ■

aVtikaną, kad lietuviškų parapi
jų adaiinistraviiuą pavestų lie
tuviams vyskupams,

A'tD’ J. Venslova

_ p. Šileikis, o. p,
UK ORTHOPEDAS4»ROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bao* 
j. djdaL Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir. t t
VaL: 9—4 ir 6—& Seštadiemais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNlkOS LAB.

2850 West 63rd St. Chicago, HL 60629
Telefu PRospect 66084

Linksmumo arba Mdesto valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

piy papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS1
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

patu nusivilti: netrukus paste-. 
' bėjom, . kad jam mažai terūpi 
■ dvasiniai reikalai, o priešių-, 
gai — nulietuvinimas. Iš trem
ties atvykę kunigai, tuojau 
buvo grūdami Į svetimtaučių 
parapijas, gi lietuvių sukurto-' 
se parapijose — skiriami dau- 
gumoje nuuetuvėję dvasinin
kai (net toki, kurie viešai sa
kosi, kad jam gėda būti lietu
viu, nors nesigėdina valgyti 
lietuvių sunkiai uždirbtą duo
ną. Jie nieko negali pakęsti 
kas lietuviška ir stengiasi viso
kiais būdais lietuvius nutau
tinti, laužydami natūralią tei-. 
sę, kurios autorius yra pats 
Kristus (verčia būti išsigimė
liais bei menkaverčiai žmonė- 

. mis). Laužo IAr-tą Dievo įsa
kymą (kuris įsakmiai liepia 
mylėti savo tėvus, taigi jų kal
bą, papročius ir tėvynę), V-tą 
Dievo įsakvmą (kuris drau
džia tautžudj’stę, Katalikų Baž
nyčios kanonų teisės nuostatus 
(Kanonų §216 aiškiai drau-; 
džįa nutautinimą), gi paga
liau plačias' katalikų tikėjimo 
dogmas (prieš tėvų valią lietu-] 
viukai verčiami eiti prie pir-J 
mos komunijos svetima kalba,] 
kuo paneigiama laisva žmo-i 
gaus valia etc.).

1970. IV. 12 d. Amerikos 
Lietuvių- Mokytojų S-ga suruo
šė: “Bažnyčia ir lietuvybės iš
laikymas” simpoziumą. > Kun. 
P. Gcisčiūnas skaitė paskaitą 
tema: “Lietuvybės išlaikymas 
atsinaujinančios Bažnyčios per

Jau nuo 1949 metų, kada 
Lietuvių tremtinių bangos už
liejo svetingąją Kolumbo šalį, 
pradėjo aiškėti airiško šiofmelstis, 
krašto episcopate politinė ten
dencija naikinti tautines ma
žumas (kuo greičiau nulietu-taip pat paaiškėjo labai liūdna 
vinti), kas visai nesiderina su 
Kristaus mokslo dvasia.

šventajame rašte yra nuro
dyta, kad Kristus Paskutinia
me Teisme skirstys išrinktuo
sius ir papeiktuosius pagal:

• “Ką padarėte mano mažutė- 
, liams, bei nuskriaustiems — 
tą padarėte — man”. Kas gali 
būti labiau nuskriausti, kaip 
pavyzdžiui, lietuviai tremti
niai?

Karo pabaigoje Lietuva di
džiųjų demokratijos vadų bu
vo palikta didžiausiam žmo
nijos budeliui Stalinui, kuris 
žiauriausiais būdais sunaikino 

. apie trečdalį .lietuvių tautos, 
j. Tos mūsų vargšės tautos nai- 
r|kinimas< pagal. dabartinę sta- 
Į tistiką vyksta 5% kasmet. Tik 
Į nedidelė lietuvių tremtinių da- 
| lis galėjo viską palikdami, pus 

nuogiai iš žiauriausių tironų
į nagų išsprukti
Į| Likimas atvedė mus į šią ša-' 

1 j ne tam, kad taptumėm trąša5 
Isvetimiesiems, liet kad pade-’ 
j tumėme Lietuvai atgauti lais- 
fvę ir 'išlaikytumėme lietuvių 

Į gyvybę. Lietuvių daugumą su- 
Į daro katalikai, todėl labiausiai' 
. tikėjomės iš šio krašto katali- 
i kiškos vadovybės, kaip misti-: 
nio Ęristaus kūno brolių^ pa-" 
rainos aukščiau paminėtoms 

. tremtinių pareigoms - -įgyven-- 
dinti. JTačiau, deja, greitai

DR. S. B1E2IS
r»tefu PRuspuc* 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63r< STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. omas išdarytas. 

Rct: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 5254)952
1 1,1
Ofiso tei.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
- 2*54 WEST 71st STREET

VAT.ANDCS: Pirmad. ir penktad. nuo
2 iki 8 v. p^ p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki M u* nito 4 iki '8, o šešta

dienį nuo 9 -iki 12/VaL
Trečiadieniais uždaryta.——

NAUJIENOS■ KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

DR. PffiR BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
' OFISO VALANDOS.

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

ir šešcad, tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnsias

DR. EDMUND E. CIARA 
2Juy W. iist STREET 

TeU GR 6-2400
^aL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, 7—9, antrad., penkt, 10—4, ir 

šėštad. 10—-2 vai.________
Rez. GI 84)873 "

DR.W.M.EISiN-IISINAi 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63r* STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

■ . ' ■■■■■■.... ' . 111"
TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A MACIŪNAS 
CHIRURGAS -
Priima tik susitarus.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PCSLĖS IR 

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

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

Ofiso telefu 776-2880
Nevias -rez. rtelef-: -448-5545 

------- --  . ............
DR. P. STRIMAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750. West 71st St. 
Tel. 925^296

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 54099

DR. VYT. TAURAS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
TeL: PR 8-1223

OFISO VAJU pkDL. antrad, trečiad., 
ir penkt 24 ir 68 vai. vak. Šeštadie
niam 2-4 vaL po pietų ir. kitu laiku

Otį H
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tams operoms parašyti, suda

NAUJIENAS
VWAVA’.'.'AVAYWWWA

$1,000 minimum 
1 year certificate P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

$5,000 minimum
2 year certificate

NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
5»arfininame našlaite .visokeriopa ap
draudę. veikia notariatas.

* • ■ ■. -r- -r-

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

G A 4-8654

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

— Bandėme, bet jis gieda sa
vo: demokratija. Ir žydų bend
ruomenės komitetas skundėsi ir, 
kaip tu, ragino sudrausti, bet ne
gi įkirsi seniui rykščių?

♦ Lietuvių organizacijos, tu
rinčios vėliavas, maloniai kvie
čiamos dalyvauti baisiojo birže
lio įvykių minėjime ir genocido 
parodos atidaryme. Registruo
kitės'pas Julių Pakalka. Telef. 
737-9519. (Pr).

PROTECTOSEAL 
COMPANY 

243-1400

MISCELLANEOUS FOR SALE 
IvalrO* Pardavimai

Įdomu, kad šiai draugijai 
jau 40 metų pirmininkauja či- 
kagiečHams plačiai pažįstama 
Josephine Kriščiūnienė (Kris- 
cun), buvusio veiklaus Char
les Kriščiūno našlė ir veikėjos

CALL
MRS. MILBURN

1998. Krautuvės skelbimas 
“Naujienose” yra kasdien.

TYPIST
TO LEARN NEW FRIDEN 

COMPUTYPER 
Steady.

37% hours per week.
Call RA 6-5622

HELP WANTED — MALE 
Darbteteky įteikia

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

CLERK — LIKE TYPIST 
Michigan Ave. agency must hire 
a young typist with good phone 

voice. Loop.
Call Mr. HALL 

Ha 7-1441

Į Pelno Skirstymo komisijų 
Įeina Dr.,Jonas Valaitis, ’ Dr. 
Antanas Razma ir Dr. Ferdinan
das Kaunas. Kitus tris komisi
jos narius skiria JAV LB.

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. tL 4-1050

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Didallj parinkimas 
kiy. Automobiliai, 

maistas, pini

NAMŲ IB BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Fardarimai

Į Investavimo komisijų įeina 
inž. Viktoras Naudžius ir į 
Spaudos - Informacijos komisi- 
. ų — agronomas šantaras ir inž. 
Vytautas Kutkus. šios komisi- 
; os vėliau bus papildytos.

Čia minėti organai buvo iš
rinkti Lietuvių Fondo tarybos 
š. m. birželio mėn. 3 dienos po
sėdyje.

VALGOMOJO SETAS
Stalas. 4 kėdės, bufetas, puikiame sto
vyje.
mą.

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir 1.1. ‘
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327
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SWITCHBOARD — TYPIST 
Experienced on computvper helnful 
— but not necessary. Varied duties, 
never boring — Nr. Peterson — Ra

venswood. 
Call Mr. RAUP 

for appointment.
HO 5-1400 8—5 P. M.

— Amerikos Lietuvių Aero 
Klubo skraidymo grupėn įsto
jo du nauji .nariai: Raimundas 
Augaitis ir Algirdas Juškys. R. 
Augaitis jau turi pilnas civili
nio piloto teises^ ir siekia aukš 
tesnių kvalifikacijų, šiuo me
tu skraidymo grupei priklauso 
14 narių. Rudeniop yra numa
toma surengti Amerikoje gy
venančių lietuvių lakūnų sąs
krydi.

— Gera mūsų tautietė ir klu
bų veikėja ponia Teklė Norbut 
1239 So. Washtenaw Ave. ser
ga ir guli šv. Kryžiaus ligoni
nėje 332 kambaryje. Klubie- 
čiai prašomi aplankyti sergan
čių narę. M. U.

— Pusamžiui žmogui pagalba 
— 298 Alvudo radio paskaita šį 
ketvirtadienį, birželio 11 d., 10 
vai. ryto Sophie Barčus Radio 
Šeimos valandoj.

— Lietuvių organizacijų ir 
LB apylinkių valdybų atstovai 
maloniai prašomi š. m. birže
lio.10 d., trečiadieni, 7:30 vai 
vakare atvykti į Jaunimo Cen 
trų (5620 Šo. Claremont Ave.) 
pasitarti labai svarbiais klau
simais, susijusiais su Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjimu. Kvie 
čia Čikagos Lietuvių Taryba ir 
LB -Čikagos Apygardos Valdy-

A. & L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Cnrienčy Exchange Įstaigoj) , 
Pigūs automobiliu draudimai.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — T«l. WA 5-2737
3333 So. Haltted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

VedėĮas E. ŽUKAUSK AS

— Oro vėsintuvų pagerini
mas. Ligi šiol tik vėsinimų bu
vo galima reguliuoti. O dabar 
galima reguliuoti ir drėgmės 
išėmimą. Tai (labai svarbu 
drėgnam Čikagos klimate. Di
delis palengvinimas' kenčian
tiems artritu, reumatizmu ir 
kitaip negaluojantiems. Tuos 
pagerintus vėsintuvus par
duoda Gradinskas, 2512 W. 47 
th Št., Chicago. Ill., tel. FR 6 -

-TYPIST
45—50 W.P.M. Excellent salary & 
workihg conditions. Fringe benefits. 
Congenial co-workers. 5 day week. 
Good transportation. Call any after

noon 2—5 P. M.
CHICAGO ASS’N OF COMMERCE 

& INDUSTRY.
Call JACK CURRAN 786k)lll.

GENERAL OFFICE
Near North Mfg. of Luxurv Furniture 
needs responsible girl for two girl 
office. Must type. Txrts of variety 
n congenial surrounding, also figure 
work. Some exuerience preferred.

Call 642-2140

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

šiandien suėjo lygiai 60 me
tų, kai Chicagoje buvo Įsteigta 
Garsaus Vardo Lietuvaičių 
Draugija. Savo laiku šiai drau 
gijai priklausė didokos skai
čius lietuvaičių, gyvenusių 
Town of Lake, Brighton Par
ko ir Bridgeporto moterų, bet 
šiandien draugijos narių skai
čius mažėja.

Draugija rūpinosi pačiais 
svarbiausiais reikalais — pa
šalpa ligoje ir nelaimės metu 
reikalinga parama. Buvo lai
kotarpis, kai narių skaičius 
siekė iki 200, bet dabar jau 
sunku gauti naujų narių. Jau
nesnės moterys jungiasi prie 
kitų organizacijų, o vyresnės 
miršta. Didokas šios draugi
jos narių skaičius jau išvyko 
amžinybėn, kitoms metų naš
ta neleidžia laisvai judėti ir į 
susirinkimus ateeiti. Draugija 
turėjo savo chorą, ruošė pa
rengimus ir teikė paramą ir 
nelaimės metu.

jas JAV LB Centro valdybai 
{Mi tvirtinti.

4. Kiekvienam kompozito
riui skirti honoraro po vienų 
tūkstantį dolerių ir kiekvienam 
Jibretistui po tris šimtus dole-

Girl to prepare time cards for 
accounting department Figure 
work involves clerical calcula
tions of bonus rates using calcu
lator. Light typing and good fi
gure aptitude required. Must 
have own transportation to 
brand new plant in Benseiiville.

CALL

LIETUVIŲ FONDO VALDYBA
Lietuvių Fondo naujųjų val

dybų sudaro: Dr. Kazys Ambra
zaitis— pirmininkas, Dr. Vla
das Šimaitis ir Antanas Rėklai
tis — vicepirmininkai, Henri
kas Dara — Iždininkas, Jonas 

'■Cučėnas — sekretorius.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Trendu nanfus ir perstatao senus vi- 
«u rOSu namo apšildymo pečius ir 
rr-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskai
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL’ VI7-3447

$45,000.
2 BUTU tvirtas mūras Marquette 

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

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

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

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

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

BY OWNER
3 bedroom brick bungalow. 

Full basement, attic. 
Hot water gas heat.

2 car garage.
Tel. 247-6042

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI - NOTAMATAS — VERHMAL 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY

LIGHT HOUSEWORK 
Small home.

or 3 days per week. Steady work.
Also babv sitter needed.

Southwest area.
References.

RE 14343 — Days
or 874-8115 — evgs.

t y resnio amžiaus narės< siū
lo Gražaus Vardo Lietuvaičių 
Draugijų likviduoti, bet Kriš- 
šiūnienė pasiryžusi tęsti dar
bu, kol turės sveikatos. Sare

HELF WANTED — FEMALE 
DarhMnkiv Reikia

JOSEPHINE KRIŠČIŪNIENĖ

Christin Austin motina. Kriš
čiūnienė yra suruošusi nepap
rastai daug įvairių parengimų, 
kurių pelnas eina draugijos 
iždan. Dar ir dabar kiekvie
nų metą ruošiami įvairūs po
būviai. Draugija yra paskyru
si didokų sumą pinigų Lietu
vos laisvinimo reikalams, visų 
laiką yra rėmusi Amerikos Lie 
tuvių Tarybą, Balfą ir kitas 
organizacijas. šiais metais 
Draugija paskyrė šimtą dole
rių Balzeko muziejui, kad ge
riau būtų apsaugoti Draugijos 
veiklą lįečiantieji dokumentai 
ir nutarimai.

Dabartinė Draugijos valdy
ba yra tokia: Josephine Kriš
čiūnienė — pirmininkė, Alice 
Užemeckienė — vicepirminin
kė, Christine Austin — kasi
ninkė, Nancy Santosky — se
kretorė. Nuolatinis valdybos 
adresas yra toks: P. O. Box 335, 
Beverly Shores, Indiana 46301.

PRODUCT 
SUPERVISOR

WITH BAKERY EXPER1E
IN FAST 

GROWING BUSINESS.

1970 metų balandžio 30 die
ną savo posėdyje JAV LB Cen
tro valdyba, apsvarsčiusi prof. 
Vytauto Marijošiaus pasiūly
mų, liečiantį naujų lietuviškų 
operų sukūrimų bei pastatymų, 
nutarė:

1. Imtis iniciatyvos ir neati
dėliojant organizuoti atitinka
mas institucijas parašyti ketu
rioms naujoms lietuviškoms 
operoms.

• 2. Šiam uždaviniui įvykdyti 
kviesti JAV LB Centro valdy
bos kultūros reikalų vedėjų, 
rašytojų Anatolijų Kairį suda
ryti atitinkamų kolegijų, į jų 
pakviečiant prof. Vytautų Ma
rijos! u, Čikagos Lietuvių Ope
ros atstovų ir. kitus reikalin
gus asmenis.

3. Įgalioti prof. Vytautų Ma- 
rijošių pakviesti keturis išeivi
jos lietuvius kompozitorius

A ABALL roofing
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdfius sutaisome arba- 
naujusĮdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreiukitčs bet kada

Pasirašęs Edvardas Cinzas Eu
ropos Lietuvyje aprašinėja savo 
pasisvečiavimų Amerikoje ir la- 
■biausiai Chicagoje. Iš dauge
lio, gana gyvai jo pastebėtų vaiz
delių čia pateikiamas bent vie
nas:

Viena vakarų Kazimieras su
manė parodyti amerikietišką 
karčiamą. Nuvykstame į Lie
tuvininko “įstaigą”. Prie bufeto 
lovio sėdi keliolika vyrų. Persi
meta žodžiais, rūko ir laikas nuo 
laiko nugeria iš stikliuko. Patal
pa apytamsė, nyki, tik Lietuv
ninkas sukinėjasi ir plepa už vi
sus.

— Nemokate linksmintis, — 
sakau Kazimierui — Pas mus 
Belgijoje šviečia lempos, gaudžia 
muzika, aidi juokai ir kortų tran
kymas. Čia, brol. kažkokios pa
kasynos. >

Nuveža, kur linksmiau. Ponia 
našlė, sužinojusi, kad aš iš kito 
marių kranto, pasiūlo... kuge
lio. Valgau ir galvojau, kad to 
kugelio prisivalgysiu dešimčiai 
metų! Pabuvę pusvalandį, vyks
tame atgal. Pro tautines kapi
nes. Kur ilsisi nemaža save rim
tais laikiusiu vyrų. Griaudu, kad 
net kapinėmis žmonės atsidalija.

Prieš keletą metų Balzekas 
sumanė įkurti lietuvišką muzie
jų. Pradėjo rinkti ir priiminėti 
retenybes, o ilgainiui, net nesi
tikėdamas tokio susidomėjimo, 
sukūrė šauniai atrodantį muzie- 
jukų. Pats Balzekas junioras re
ta lietuvišką žodį besugraibo, bet 
jo tėvukas, sako, dar lietuviškai 
ir keikiasi. Tame muziejuje te
ko aplankyti tris mūsų dailinin
kų parodas, o prie jo durų pama
tyti bene vienintelį mūsų išeivi
jos antisemitų. Vaikšto seniokas 
su šūkių lenta ant krūtinės ir 
keikia žydus.

— Kodėl nesudraudžiate? — 
klausiu Kazimierų.— Nei šis, nei

REAL ESTATE FOR SALI 
N«r. u(, Žmb6 — Pardavtaiiri

Priimsime geriausią pasiūly- 
Telefonuokite

MR. RUDY 
2264800, 

nuo pirmadienio iki penktadienio.

LOMBARD — 3 BDRM.
AIR COND. BRICK RANCH 

(Beaut % acre lot. 2 baths, fam sa. 
cab. kit, liv. 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.

Work on mild and stainless steel and exotic metals.
Must have shop knowledge of blueprints. We offer good wages 

& many fringe benefits.
CALL OR APPLM AT

PRECISION SCIENTIFIC CO.
3737 W. Cortland. Avenue

Passbooks . v^j*^**

5%% AM
Investment g 3
bonus plan

SLOCK) minimum *
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

i GRAŽĮ ..
MOKYKLOS ŠVENTE

Miela ir šviesi sekmadienio 
1 diena, žydinti užmiesčio žaluma 
1 ir beveik 500 mūsų ateities be

siskleidžiančių pumpurėlių — 
Donelaičio lituanistinės mokyk
los mokinių, vadovaujami ener
gingo vedėjo ir reto pasišventi
mo mokytojų, džiugino akis ir 
širdį gal kokio tūkstančio žiū
rovų — tėvų ir svečių. Ir tik 
vieno buvo gaila, tai kad tos ne
paprastos šventės, to pavasarių 
pavasario negalėjo pamatyti 
daugybė mūsų brolių, pasken
dusių Chicagos- miesto suodžių 
tvane. Kitais metais ten pat bus 
net dešimtoji šios didelės mo
kyklos tokia šventė. Reikėtų jai 
padėti viską taip padaryti, kad 
ją pamatytų kiekvienas lietuvis, 
kuriam dar bent kiek rūpi Lie
tuvos ateitis. Ir dar gražiau ir 
geriau būtų, kad ir kitos mo
kyklos, ypač mažesnės^ prisi
dėtų. Tokiu būdu susidarytų 
proga sutelkti dar didesnį skai
čių jaunimo ir gerų tautiečių.

Toki ir panašūs mūsij mokyk
lų ir jaunimo organizacijų iš
važiavimai kaip šios šventės — 
išvykos, jaunimo stovyklos ar 
vaikų teatras (Alvudas) turėtų 
turėti didžiausių visokeriopa mo
ralinę ir materialinę paramų ne ; 
tik tėvų —rengėjų, bet ir visos _ 
tikrai lietuviškos visuomenės. 
Reikėtų ne mūrus statyti, ku
riuos gal dar nebaigtus turėsime 
perleisti kitataučiams, bet ugdy- • 
ti ir visaip stiprinti savo tikrų i 
ateitį — jaunimų. .

Kazys Toliūnas

SWITCHBOARD — TYPIST 
Excellent salary and working 

conditions. 
Special benefits.

5 day week. 
Good transportation.
CaH HA 7-4805

APDRAUDŲ AGENTŪRA^__
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

į katos ir biznio. 
Patogios išsimokė 

__  limo sąlygos.
J. B A C E V I č 1 U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

NAUJA VIETA,
5 BUTŲ, 15 metų modernus mūras 

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

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

TVARKINGAS - ^?ARTMENTĮNIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 

' "jį* finan
suos įmokėjusiam sio.uuv. Kaina

EXPERIENCED.
GOOD TYPIST.

Steady Employment. Good starting 
salary. Congenial surroundings.

Call Mr. DeGRAFF at
463-1100

PRONTO FOOD
3001 WEST CORNELIA

An Equal Opportunity Employer

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

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

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas. 604a ir^Franciseo. w !

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb, moder- 
nūs-butai, modernios^ virtuvės ir vo4------—------ ------------ - -----nios. Į^įtas sklepas. prie pat Maria' »MOO pajamų. Savininkas 
A^re^mokyklos. •. — .

5. Visas, su operų parašymu 
susidariusius išlaidas apmokė
ti ni-čiosios dainų šventės pel
no dalimi, skirta muzikinei 
kultūrai keltį ir, reikalui esant, 
papildomų išlaidų paieškoti iš 
kitų šaltinių.

6. Kviesti Čikagos Lietuvių 
Operos kolektyvų, naujus kū
rinius, ar kūrinį, pastatyti 1972 
metų sezone, Antrojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
proga.

JAV LB Centro Valdyba

Kaip atrodo Čikag V»T _• V« • PIRMOS RŪŠIES , 6 kambariu 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.

I« B W ■ ■ ■ 0 EWWWK «■■■■■
1. T V f R A S

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBE*
Pstdayftniji Ir Taisymas 

7644 WE9T 49fh STREET 
T«l.t REovMIe 7-1W
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