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Viet Congo kareivis Kambodijoje, nu*

vo 4 metus. Nors jis dažnai pa
kalbėdavo apie reikalą sugrįžti 
prie demokratinės sistemos, val
džia toliau liko karininku ran-

pernai buvo Prancūzijoje pasiū
lęs buvęs prezidentas de Gaulle. 
Stebėtojai abejoja, ar ši refor
ma išspręs biurokratinės vai-

šie rinkimai parodė, kad ben
dras komunistų partijos balsų 
nuošimtis, palyginus su 1968 me
tų parlamento rinkimais, padi
dėjo iki 29%. Krikščionys demo
kratai ir toliau liko stipriausia 
partija, tačiau vietoje 38.8% bal
sų, šį kartę gavo 37.5%. Iš dvie- 
jų'socialistų partijų, dešinesnė 
socialdemokratų partija šiuose 
rinkimuose sustiprėjo, o su ko
munistais bendradarbiauti pasi-

čiai Įsitikinę, jog daug sunkiau 
gauti vairavimo ar medžioklės 
leidimus, pasą ar kitus valdžios 
patarnavimus, tiems piliečiams, 
kurie nedalyvavo rinkimuose.

Rinkimai praėjo ramiai, nors 
trys darbo unijų federacijos jau 
paskelbė visų valdžios tarnauto-:

MASKVA.
šybė prieš 6 savaites paskelbė, 
kad Vladimiras Stepakovas ski
riamas nauju ambasadoriumi į 
Pekiną. Iki šiol jis dar neišva
žiavo. Spėjama, kad Pekino val
džia pasisakė prieš jo kandida
tūrą.

miečių išvežimas bus tęsiamas 
toliau. Jis laikinai buvo sustab
dytas, tačiau po maršalo Ky atsi
lankymo Kambbdijoje, kur jis 
pamatė, kaip vargingai vietna-

SAIGONAS 
įrištai užėmė svarbų susisieki
mo mazgą Saravane. Tas mies
tas komunistų jau buvo apsup
tas daug mėnesių. Puolimas pra
dėtas tik po amerikiečių įžengi
mo į Kambodiją, nes komunis
tams reikės naujų tiekimo kelių.

savo žimoje “karabinierius", ge
rai ginkluotą federalinę miliciją. 
Nežinia, kaip komunistų provin
cijose bus vykdomas demokrati-

MASKVA. Kirkizų respu
blikoje įvyko žemės drebėjimas, 
sugriovęs 5,000 namų. Daugiau
sia nukentėjo Prževalsko mies
to apylinkės.

♦Iš Jordano ateinančios ži
nios tvirtina, kad gatvėje buvo 
nušautas -Jordano kariuomenės 
vadas. Pats karalius Husseinas 
vos išvengęs mirties. Jo automo
bilis buvo partizanų apšaudytas. 
Jordano vyriausybė bando su
sitarti Su partizanų vadais, kad 
nekiltų civilinis karas.

MASKVA. — Iš Sovietų Są
jungos į laisvą pasaulį atėjo laiš
kas, pasirašytas . 27 metų Vladi
miro Bukovskio, kuris jau 6 me
tus yra praleidęs kalėjimuose, 
darbo stovyklose ir bepročių li-

VIENA. — Austrijos vyriau
sybė, susidedanti iš socialdemo
kratų ir dešiniųjų koalicijos, per
gyveno pirmą didesnį krikščionių 
demokratų — liaudies partijos 
puolimą. Kancleris Bruno Kreis-

MADRIDAS. — Buvęs Pran
cūzijos prezidentas Charles de 
Gaulle ir Ispanijos diktatorius 
Francisco Franco, vienas 79 me
tų, kitas — 77, pirmą kartą su
sitiko ir ilgokai pasikalbėjo. Gen. 
Franco pilyje Įvyko priešpiečiai, 
kuriuose.dalyvavo ir abiejų poli
tikų žmonos, ispanų užsienio rei
kalų mmisteris bei Prancūzijos 
ambasadorius Ispanijoje.

Generolas de. Gaulle su žmona 
važinėja po Ispaniją, kur jie iš
bus tris savaites. Kelionė atlie
kama dviem automobiliais, ku
rijos sekioja dar keli automobi
liai korespondentų ir fotografų.

ST. LOUIS — Apie 20,000 
darbininkų demonstravo St. 
Louis mieste savo paramą prezi
dentui NixonuL Ta proga darbi
ninkai primušė kelis jaunuolius,

dėl savo paskirto žemės ūkio mi- 
nisterio Hans Oelinger, kuris, 
kaip opozicija išaiškino, buvo 
praėjusio karo metu nacių Waf- 
fen SS narys.

Premjeras Kreisky gynė sa
vo paskirtą ministerį, nurody
damas parlamente, kad opozici
jos partijoje irgi yra nemažai 
buvusių nacių, Ministeris Oellin- 
geris atsistatydino sveikatos su
metimais.

šio ginčo proga premjeras 
Kreisky, kuris yra žydų kilmės, 
nurodė, jog Austrijos žmonės 
mažiau už vokiečius save kriti
kuoja dėl nacių veiklos. Austrai 
mėgsta teisintis, kaltindami vo
kiečius už okupaciją, prijungi
mą, suversdami visą nacių kaltę 
vokiečiams. Austrijoje iš 7 mi
lijonų gyventojų nacių partijai 
priklausė virš pusės milijono. 
Austrų SS daliniuose tarnavo 
apie 20,000 vyrų.

Kancleriui Kreiskiui nebuvo 
sunku atmesti opozicijos kaltini
mu^ dėl buvusių nacių globoji
mo ir skilimo į aukštas vietas, 
nes, kaip jis pareiškė, net 21 jo 
šeimos narys žuvo nacių kalėji
muose ir darbo stovyklose, kur 
ir jam pačiam teko būti.

vo Pietų Korėjos jėgos.
Buvęs Kambodijos^ valdovas 

Sihanoukas baigė savo vizitą

1 astronautus panašūs radijo bokštų darbininkai turi divati specialius tinklus, kurie apsaugo juos nuo galimos 
bangu radiacijos.

viltį, kad Amerikos ‘.‘liaudis” pri
vers prezidentą Nixoną pasi
traukti iš Kambodijos ir pažadė
jo, jog Kambodija kovos greta 
vietnamiečių komunistų prieš 
Amerikos imperializmą.

lu ir šmeižtu, tačiau, Tamsta, 
kurio objektyvumu ir garbingu
mu pasaulio opinija ir sovietų 
vyriausybė negali abejoti, at
važiuok; pasižiūrėk ir pasakyk 
kitiems,” — rašo Vladimiras Bu- 
kovskis.

pats eis armijos vado pareigas. Jis užsidarė vyriausybės rūmuose 
ir„sąugomas l,200)gerai ginkluotų, ištikimų kairių,>bandė de
rėtis su generolais, tačiau šie pasirodė turį -stipresnį užnugari. Iš 
kelių įgulų tankai ir šarvuočiai pradėjo važiuoti į .sostinę. Onga- 
nia turėjo nusileistu

to skaičiaus apie 11%, apie 40,-
000 neteks darbo. Gamybos pro- 
duktingumas šioje sistemoje bū- rika davė Peru vyriausybei 10 
siąs pakeltas 19 nuošimčių. At-. milijonų dolerių nukentėjuaiems

kimą pulti komunistus visoje 
Kambodijoje, kur jie grės Sai- 
goho saugumui.

♦ Vakar pareigas pradėjo eiti 
naujas Aukščiausio Teismo tei
sėjas Blackman.

♦ Iš Panamos kalėjimo pabė
go trys pulkininkai, kurie or
ganizavo nepavykusį sukilimą 
prieš gen. Torrijos. Panamos val
džia reikalauja, kad Amerika 
juos išduotų. Pulkininkai pasi- 
slėpė Amerikos kontroliuojamo
je Panamos kanalo zonoje.

♦ Britanijoje nutrūko pasita
rimai tarp spaustuvės darbinin
kų ir laikraščių leidėjų. Gresia 
streikas, kuris gali paveikti atei
nančius rinkimus.

♦ Prezidento Nixono į Kambo
diją pasiųsta 13 asmenų grupė 
sugrįžo namo. Baltųjų Rūmų 
pareigūnas Herbert Klein ir 
Pennsylvanijos gub. Raymond 
Shafer pasimatė su Kambodijos 
premjeru Lon N olų.

Sirijoje įsi
kūrusi Arabų Lygos komisija pa
skelbė, kad tie 73 amerikiečiai 
senatoriai, kurie ragina prezi
dentą Nixoną duoti Izraeliui 
daugiau lėktuvų, bus įtraukti į 
juodą arabų knygą. Bus nuodug
niai ištirti tų senatorių ryšiai su 
biznio bendrovėmis ir arabai bus 
raginami tokių bendrovių gami
nius boikotuoti.

Arabų lygos sekretoriatas 
skelbia, kad 14 arabų kraštų 
ateityje neduos tokiems senato- TVTWW«TWI«> IOWI1U AVI OIAniUVIII u, , . , •> •

kuri komunistai buvo suimg ir ištaiką nams jvažiavimo ar tranzito vi- 
8 valandas, | komunistu ran- Zų ir jie bus kitaip boikotuojami
kas pateko |au viri 20 korosponden- ,tu, jy tarpe nemažai amerikiežiy. arabl^ šalyse-

lognos miesto meras jau paskel
bė, kad jo mieste viešuose pasta
tuose nebus leidžiama naujųjų 
fašistų MSI partijai daryti su
sirinkimus. Kitos partijos šau
kia, kad toks uždraudimas — ne
demokratinis, kad tai — diktatu-

Austrijos valdžios 
nemalonumai

valdžią demokratiniuose rinki
muose, tokie priekaištai nieko 
nereiškia.

Didelis balsavusių nuošimtis 
aiškinamas tuo, kad nors balsa-

Saulėta, karšta.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24

Kinija paremia 
ŠiaurinęKorėją 

^HjONG KOĮ^įs.. — Komu- 
nfetinė Kinija paskelbė šiaurės 
Korėjos žinią apie Amerikos 
šnipų laivo ir Amerikos lėktu
vų puolimus š. Korėjos teritori
joj.. Kinų spauda paprastai taip 
greitai neatsiliepia į korėjiečių 
kaltinimus Amerikai, kartais vi
sai juos nutylėdama, šis skubus 
reagavimus dėl praėjusio penk
tadienio incidėnto, kur komunis
tai nuskandino Pietų Korėjos lai
vą, laikomas ženklu, kad santy
kiai tarp Kinijos ir Šiaurės Ko
rėjos labai pasitaisė, nors dar 
1968 metais, kada įvyko “Pue
blo” laivo incidentas, kinų spau
da pravardžiuodavo šiaurės Ko-

NAUJIBMOS
AtMiabad bv Tlu Vitbaaaūa N«v> 

1739 So. Halsted Street, Chieato, UI. 80008

AMMAN AS. — Jordane po dviejų dienų įtempimo prasidėjo 
didesnio'-masto kovos tarp Jordano reguliarios kariuomenės ir 
arabų partizanų.. Pirmas susikirtimas' įvyko sekmadienį naktį. 
Po šio susišaudymo Jordano saugumo organai suėmė apie 40 parti
zanų. Didžiausias spaudimas buvo Marksistų liaudies frontui. 
Vakar Jordano kariuomenė ėmė atvirai užpuldinėti partizanus ir 
apsupo jų štabą- Ammano priemiestyje. Pranešimai kalba apie 
didelius nuostolius, šūviai girdisi visame mieste. Partizanai įsi
tvirtino kalnuotoje miesto vietoje. Gatvėse statomos barikados.

>rary oi Congress 
iodical Divisioi 
shiagton, D.

Mažiau darbininku,
- daugiau pelno

MASKVA. — Sovietų žurna
las “Komunist” skelbia, kad va
dinamas ščekino eksperinientas 
yra plečiamas ir perkeliamas į 
kitas sovietų įmones. Pradėtas 
ščekino trąšų fabrike šis eks
perimentas duota plačias teises stemoj, kur “visi yra lygūs”, jau 
įmonės ^rektoriui atleidinėti ne
reikalingus ar mažai dirbančius

reikalaus nenuolaidumo kairie
siems. 13 kitos pusės, daug ar
gentiniečių nusivylę karine dik
tatūra, siekia daugiau laisvių ir 
demokratinių rinkimų, kuriuose 
peronistai be abejonės išeitų, su 
30% ar 35% balsų, stipriausia 
partija.

; Per paskutinius 40 metų ka
riuomenė nuverčia jau septintą 
Argentinos prezidentą. Pietų 

■Amerikoje demokratinė sistema 
sunkiai prigyja. Diktatoriai val
do ne tik komunistinę Kubą, bet 
ir Haiti, Braziliją, Peru, Pana- 

bandoms įmonėse ir pa. ’’’Ml. Parngvaj, ir Nfta.

Jau kuris laikas Argentinos 
karininkų tarpe buvo nepasiten
kinimas didėjančia netvarka, te
roristų puldinėjimais, demons
tracijomis. Ongania bandė ieš
koti kalbos su darbo unijomis, su 
stipria peronistų grupe, tačiau 
tas labai nepatiko dešinio spar
no karininkams. Nemažai prie 
šios valdžios pakeitimo prisidė
jo buvusio prezidento Arambu- 
ru pagrobimas. Nors dėl to pa
grobimo ir skelbiamo Aramburu 
sušaudymo kaltinami peronistai, 
tačiau yra gandų, kad pagrobi
mą vykdė dešinieji karininkai, 
siekdami sukelti valdžios krizę.

Naujas prezidentas gaus ne
dėkingą uždavinį. Iš vienos pu-

Tarp sužeistų buvo prancūzų 
ambasados patarėjas, patekęs 
su automobiliu į kryžminę ugnį 
tarp kareivių ir partizanų. '

Jordano vyriausybė jau turė
jo anksčiau daug sunkumų su 
Palestinos arabais, kurie, pana
šiai kaip Libane, bando nepasi
duoti valstybės įstatymams ir 
bando steigti “valstybę valsty
bėje. Jordano valdžia nori kon
troliuoti arabų puolimus prieš 
Izraelį, kuris dėl partizanų vei
klos keršija Jordano miestams.

Jordano kariuomenės eilėse 
yra daug beduinų 'arabų, kurie 
ištikimi karaliui Husseinui. Ka
riuomenė yra gerai ginkluota. 
Jos eilėse yra ir garsusis dar 
britų įsteigtas Arabų legijonas, 
su gerais karininkais ir sencmis 
lojalumo karaliui tradicijomis. 
Didesnis kariuomenės išėjimas 
prieš partizanų organizacijas 
gali būti naudingas Izraeliui, bet 
kartų gali supykinti Jordaną su- 
Iraku ir Sirija. Jordane yra Ira
ko kariuomenės daliniai, kurie 
gali rimtesnės kovos atveju iš
eiti su partizanų organizacijo
mis prieš Jordano valdžią.nomam graikų kompozitoriui, 

komunistui Nikiui Theodorakiui. 
Bukovskis kviečia Theodorakį* 
atvažiuoti į Sovietų Sąjungą ir 
palyginti sovietų kalėjimas šu šiaurės Vietname. Jis pareiškė 
graikų kalėjimais.

“Tamsta greiau už kitus su
prasi, kas yra policinė valstybė, 
ką reiškia kitaip galvojančių per
sekiojimas, ką reiškia kovoti 
prieš tokias sąlygas. Kreipiuosi 
kaip vienas buvęs politinis kali
nys — į kitą. Jei sovietu pilie
čiai ir parašo apie persekiojimą 
ir nežmoniškas sąlygas, jų apra-

narchistai ir liberalų partija vi
sai susilpnėjo.

šie rinkimai svarbūs tuo, kad 
Italijos vyriausybė nutarė pa
sidalinti kai kuriomis pareigo
mis su atskirų provincijų val
džiomis, kurios ateityje turės

“revizionistu”.

Amerikos karinė vadovybė ka
tegoriškai paneigė žinią, kad jos 
laivas ar aviacija būtų įsivėlusi 
į susišaudymą su komunistais.

karą.
KARACHI. — Pakistano pre

zidentas Yahya Khan birželio 22 
d. važiuoja į Maskvą, kur jis vie
šės 5 dienas. Manoma, kad jis 
prašys sovietų ginklų.

PRAGA/ — Čekoslovakijoje 
vienas darbininkų unijos parei
gūnas buvo nuteistas 8 mėne
siams kalėjimo už rusų kariuo
menės ar partijos vadų kritika
vimą. Bausmė tokia “maža” dėl

ITALIJOS PROVINCIJŲ RINKIMAI 
Komunistai laimėjo "raudonoje juostoje"

Pirmuose Italijos naujų apygardų savivaldybių 
rinkimuose dalyvavo gan didelis balsuotojų nuošimtis — 91.3%. 
Iš 16-kos naujai sukurtų apygardų krikščionių demokratų partija 
daugumą laimėjo 12-koje. Keturiese laimėjo komunistai, kaip ir 
buvo laukiama. Vadinamoje “raudonoje juostoje”: Emilis-Ro- 
magna, Umbria ir Tuscany provincijose komunistai laimi jau 22 me. 
tai. Jie čia paprastai gauna apie 42 nuošimčius visų balsų.

ROMA. — Pirmas TWA-747 
lėktuvas iš Romos į New Yorką 
buvo išleistas su iškilmingomis 
ceremonijomis. Lėktuvą pašven
tino lietuvis vyskupas Paulius 
Marcinkus, krikšto motina buvo 
Romos mero žmona, sudaužiusi 
butelį su Trevi fontano vande
niu. Lėktuvas bus vadinamas 
“Romos miestas”. Ceremonijos 
Įvyko 100 metų sukakties, kai 
Roma tapo suvienytos Italijos 
sostinė, proga.

Arabai boikotuos
73 senatorius

momis.
WASHINGTONAS. — Ame

rikos valstybių organizacijos 
konferencija buvo numatyta Do
mininkonų respublikoje, tačiau 
dėl neramumų ir protestų ji per
keliama į Washingtoną. Konfe
rencija atidėta iki birželio 25 d.



IM

Susitiks

Pte ••

Pirmija:

NAUJIENOS

vių jaunime ir tarptautinėje 
spaudoje. Aukas siųsti Žygio Fi
nansų Komitetui: Alfonsas Par-

Wfe" - 
S

Brolija, Moksleivių. Ateitininkų 
Sąjunga, Pasaulio ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės Jaunimo

Nuotraukoje: kairėje 13 wardo aldermanas Casimir Staszuk, dešinėje 
skautas Marius Kasniūnas.

mo prezidiumas.
(Iš.LSS statuto)

VIENA IŠ LENTELIŲ. PAKABINTU CH1CAGOS LIETUVIU 
MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE

Keturi didieji Jungtinių Amerikos Valstybių miestai: Chica- 
ga, Clevelandas, Detroitas ir Omaha sudaro Liet. Skautų S-gos 
Vidurio. Rajoną. Kiti rajonai — Atlanto bei Ramiojo Vandenyno.

džio Dvasios Vadovai — pata
riamuoju balsu.

Pirmąjį naujai išrinktos Tary
bos posėdį Tarybos pirmininkui

★ Po keturiolikos metų svajo
nės išsipildė. Atlikdamas gerąjį 
darbelį Tėvynei, Chicągos Litu- 

anicos tunto Dariaus-Girėno 
draugovės oro skautas Marius

1. Supažindinti laisvojo pa
saulio jaunimą su jaunimo pa
dėtimi pavergtame pasaulyje;

2. Nusiųsti delegaciją pas 
Šventąjį Tėvą, prašant, kad Jis 
specialiu raštu primintų pasau
liui apie komunistiniuose kraš-

Bonds «e safe. žflbsų nole% cr tetroyed, 
we replace them. When needed, ®eyaa be 
cashed at your bank. Tax may be deferred

mo iškilmėms Marquene rarko 
lietuvių rajone iškabinti.

Keli tūkstančiai lietuvių, daly
vavę turiningose iškilmėse, jau 
matė kabančius žalios spalvos 
skydus su baltų raidžių įrašu 
“Lithuanian Plaza”.

★ Jaunieji, kurie įsijungė į 
“žygio už tikėjimo laisvę” vado
vavimą. Jaunimo žygio už Tikė
jimo Laisvę .-Vykdomąjį Komite
tą sudaro: Romualdas Bublys, 
Danutė čiuberkytė, Marytė Gai- 
liušytė, Milda . Jokūbaitytė, Ri
mas Laniauskas, Algirdas P. 
Muliolis, Algis Rukšėnas ir Gilt-, 
tautas Sniečkus.

Finansų komitetas: Jurgis Au
gius, Rita Baraitė, Eglė JuodvaŲ 
kytė, Vytautas Narutis, Alfon
sas Pargauskas, Valdemaras Sa
dauskas, Adomas Viliušis ir Po
vilas žumbakis.

Informacijos komitetas: Pet
ras Balčiūnas/ Jonas čiurberkis 
ir Vacys Bociūnas.

žygio adresas: Už Tikėjimo

s. Leonora Jasiulevičienė, Wat
erbury, Conn.; v. s. Aleksas Ka
raliūnas, Chicago, UI.; v. s. Ed
mundas Korzonas, Chicago, UI.: 
s. Ramutė Lora-Bartytė, Eliza- 
bet, N. J.; ps. Stepas Matas, Cle
veland, Ohio.; š. Vytautas Mi- 
kūnas, Chicago, Ill.; s. Raminta 
Molienė, Worcester, Mass.; s. 
Vytautas Namikas, Chicago, UI.; 
v. s. Alė Namikienė, Chicago, UI.; 
s. Ina Nenortienė, Boston, Mass.; 
v. s. Vytautas Neverauskas, Aus
tralija; v. s. Alfonsas Samušis, 
New York, N. Y.; v/ s. Ona M. 
Saulaitienė, Waterbury, Conn.; 
s. kun. Antanas V. Saulaitis, SJ, 
Boston, Mass.; v. s. Vaclovas 
Tallat-Kelpša, Chicago, HL; v. s. 
Eugenijus Vilkas, Los Angeles, 
Calif.

v. s. ALEKSAS.KARALIŪNAS, 

Vidurio Rajono skautu vadeiva

dyti. Kiekviena auka, didelė ar 
maža, reikš asmeninį lietuvio 
pritarimą. Pagal surinktas au
kas bus apibrėžta Jaunimo Žy
gio apimtis, galimybės pasiekti 
to žygio rezultatų, ir paskleisti

Lietuviškoji visuomenė apie 
žygio eigą supažindinama per 
simpozijumus didesniuose mies
tuose, spaudą, radiją ir televi
ziją. Jaunimo organizacijų su
darytas žygio Vykdomasis Ko
mitetas Gevelande palaipsniui 
praneš apie Žygio datą, šiaurės 
Amerikos, Pietų Amerikos, Aus
tralijos ir Europos atstovų pa
siuntimą, memorandumus ir pe
ticijas.

«■ -i -..... .......-

rackas. Dv. Dvasios Vadovas v. 
s. kun. Ansas Trakia. Kat. Dva
sios Vadovas v. s. kun. Juozas 
Vaišnys, SJ. Seserijos Vykiausia

DABARTINĖ
VIDURIO RAJONO VADIJA

ps. IRENA KERELIENĖ, 

Vidurio Rajono skaučių vadeivė

1970—1972 metų .kadencijai, 
keičiantis visai aukščiausiajai 
vadovybei, pasikeitė ir JAV Vi
durio Rajono Vadija. Buvusiam 
Rajono Vadui v. s. V. Tallat- 
Kelpšai atsisakius; Rajono Vadu 
LSS Korespondenciniame Suva
žiavime buvo išrinktas v. s. Pra
nas Nedas, o tuo pačiu metu iš
rinktieji Seserijos ir Brolijos Vy
riausi Skautininkai paskyrė ps. 
Ireną Kereiienę Vidurio Rajono 
skaučių vadeive ir v. s. Aleksą 
Karaliūną — skautų vadeiva.

Eilėje rajono vadi jos pasita
rimų ir užmegstuose ryšiuose su 
savojo ' rajono vienetais išryš
kėjo pirmiesiems metams trys 
dideli užmojai: 1) bendra visų 
jaunųjų ir vyresniųjų vadovų 
dviejų dienų iškyla, 2) tik pir
minių vadovų (skiltininkų ir pa- 
skiltininkių) iškyla ir 3) visų 
vienetų skautiškųjų (laužimų) 
pasirodymų varžybos (1971 me
tų pavasarį). Rajono Vadija vi
sus planus paruošė ir vienetams 
pranešė, gerokai iš anksto pa
liekant laiko Įvykiams pasireng
ti visa skautiška rimtimi.

Gegužės 22 d. Rajono Vadija 
išsiuntinėjo tuntininkams, vie
netų vadovams ir Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui tokio turinio 
pranešiųią:

. “Pranešame visiems JAV LSS 
Vidurio Rajono Vienetams, kad 
š. m.- rugsėjo 26-.ir 27 dienomis, 
Union Pier, Michigan, Gintaro 
vasarvietėje . įvyks Tuntų Vadi- 
jų ir kitų vienetų vadijų iškyla.

šios iškylos-metu bus nagrinė- 
j amos. sekančios- temos:

1. Vieneto dvasia, ir vadovavi- 
mo pasisekimo laidas, 2. Tole
rancija, 3. Kūrybingumo ugdy
mas. Be to, bus pamaldos ir lau
žas. Maistas-ir; nakyinė kainuos 
$13 asmeniui. Transportu; pasi- 
rūpina vienetat |

Šių metų spalio 10 ir 11 die-1 
nomis, Dainavoj, įvyks LSS JAV{ 
Vidurio . Rajono skiltininkų ir ; 
pąskiltininkų iškyla. Smulkes- s 
nes informacijas pranešime,.vė-! 
lįąu.

1971.metų pradžioje (apie ko
vo, balandžio mėn), Chicago j ė 
įvyks. Vidurio Rajono tuntų ir 
kitų vienetų skautiškų pasirody
mų varžybos. Kiekvienas viene
tas parengia grupę skautų-čių 
ir nurodytu laiku atvyksta į Chi- 
cagą dalyvauti pasirodymų var
žybose.

Pasirodymų — varžybų temą 
parenka patys vienetai. Daly
vių skaičius neribotas, šiam tiks
lui bus skiriamos trys piniginės 
premijos.

Iškilus klausimams bei suma
nymams, lięčiantiems. šį prane
šimą, prašome kuo skubiausia 
kreiptis į Rajono Vadiją.

Pasirašė : v. s. P. Nedas, LSS 
JAV Vidurio Rajono Vadas, ps. 
Irena Kerelienė, Vidurio Rajono 
Vadeivė ir v. s., A. Karaliūnas, 
Vidurio Rajono Vadeiva.

persekiojimą
Pavergtosios Lietuvos jauni

mo laisvės ir žmoniškumo -ilge-
■

už tikėjimo laisvę
Kam reikia žygio? <

Baigiantis Laisvės Kovos Me
tams, eilė lietuvių jaunimo orga-

bui Jąunįmo žygio už Tikėjimo 
Laisvę (JTL) vardu, sutartinai 
siekdamos:

praneša, kad, statutiškai koopta
vus į Tarybą tris naujus narius 
ir suformavus Pirmiją, LSS-gos 
Vadovybę dabar sudaro:
LIETUVIŲ SKAUTŲ S-GOS 
1970—1972 metu kadencijai

TARYBA:

Lunos gali out, 
aisvoje ir nept 
y bėję.

Tarybos Pirmininkas v. s. An
tanas Saulaitis. Vicepirmininkė 
— iždininkė v. s. Flora E. Kur- 
gonienė. Sekretorius s. Antanas 
Bobelis* Narys v. s. Malvina Jo- 

;^gos vadovybė nikienė. Narys s. Algis Zapa-

tėvai f
Laisvasis lietuvių jaunimas pa
sisako už tikėjimo, sąžinės ir re
liginės išraiškos laisvę, kartu iš- 
keldamas šios laisvės sąlygas,

r. s. PRANAS NEDAS, 

Vidurio Rajono Vadas

Chicago, UI. 60629, USA. čekius 
rašyti Lithuanian Youth for Re
ligious Freedom, vardu.

Jaunimo žygio už Tikėjimo 
Laisvę Vykdomasis Komitetas

■" ■ L" _ SS:

Brolijos Vyriausias Skautinin
kas v. s. Petras Molis. Ak. Sk. 
Sąj. Vadijos Pirmininkas s. Liū-

ginį žmonių, o ypač jaunimo, 
persekiojimą ir suteiktų paverg
tiesiems ir laisviesiems mūsų 
broliams ypatingą krikščioniško
sios lietuvybės ugdymo globą.

Kas žygi organizuoja?
• -7-"k

Jaunimo žygyje dalyvauja: 
Akademinis Skautų Sąjūdis, 
K-orp.l NeosLithuania, Lietuvių? 
Jūrų Skautija, Lietuvių. Skau

džiąją amerikiečiu spaudą, bur
mistrą ir kitus miesto pareigū
nus, kad labiausiai lietuvių ap
gyventoje miesto dalyje — Mar
quette Parkfe, jau 1956 m. pripa
žintoje “Lithuanian Plaza” apy
linkėje, būtę iškabinti atitinka
mi užrašai. '

Po daugelio pastangų, su L. 
Bendruomenės’pagalba, Mariaus 
svajonės ir siekimai tampa tik
rove— užrašai.miesto-sayival-

JVYKIAL
★ Sasiformavo Liet. Skautu 

Vadovybė-
110; Skautu

Regardless o£ the ups and downs of. 
your other assets, you have to start with 
a nest egg, a kitty, something m the sock 
you can always depend on.

One. wax. you can do this most pan- 
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 S% in
terest when held to maturity of 5 years, įi 
10 months' (4%- the firn year; thereafter > 
5.20% t<? maturity). That’s the highest 
rate ever.”'

Ko prašo jaunimas iš 
lietuviškosios visuomenės?
šiuo raštu ne tik informuoja

me, bet ir kręipiamės į kiekvie
ną lietuvį paramos Žygiui įvyk-

Rajonų vadai:

s. Kazys Batūra, Kanada; s. 
Rimtautas Dabšys, Los Angeles, 
Calįf.; si Aleksandras Jakštas, 
Australija; s. Juozas Mąslaus-' 
kas, Anglija, v. s. Pranas Nedas,. 
Chicago,. UI.; s. Mjkas Subaitis, 
Boston, Mass.

LSS^GARBĖS TEISMAS:
v. s. Bronius Kviklys, Chica

go, Ill.; v. s. Aleksandras Flate
ris, Bethesda, Md.; v. s. Česlovas 
Senkevičius, Toronto.’

LSS KONTROLĖS KOMISIJA:

ps. Rimas Jakubauskas, Wor
cester, Mass., ps. Juozas Stašai
tis, Boston, Mass., s. Nijolė Užu- 
balienė, Chicago, Ilk

Vietoj paaiškinimo:

LSS Taryba yra vyriausias Są
jungos valdomasis organas.

LSS Taryba:
A. rūpinasi, lietuvių skautijos 

gerove ir augifnu, b. priima ir 
i keičia LSS Statutą ir LSS, kaip 
l juridinio asmens, nuostatus, c. 
Į-; renka Tarybos Pirmininką ir 
b tvirtina jo pakviestus 4 Pirmijos 
į; narius, d. priima LSS sąmatą ir 
! tvirtina Pirmijos pateiktą Sąjun- 
I. gos apyskaitą, e. nesant rinktų 
i kandidatų į vakuojančias vietas, 
■ renka vadovus ir vadoves iki ati-, 
! tinkamos kadencijos pabaigos.’ 
[ f. sprendžia kitus LSS reikalus.

LSS Tarybą sudaro:
A. 18 išrinktų Tarybos narių, 

b. Sąjungos Dvasios Vadovai, 
Vyriausieji Skautininkai, Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Vadi
jos Pirmininkas ir Rajonų Va
dai — nariai iš pareigos, c. ne
daugiau kaip 3 pačios Tarybos 
kooptuoti nariai.
LSS-Taryba nutaria:

A; savo, visumos posėdyje ir 
b. atsakymais į Pirmijos visiems 
Tarybos nariams išsiuntinėja
mus. paklausimus.



pašvęstas leidinys

M

SKAITYK PATS IR PARAGIN

Prof. Vaclovo Biržiškos

M at GLASER’S
nc/i

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE CO
PRospect 6-1790

Rodos, po 10 metų pertraukos 
vėl pasijutau Glasgovo lietuvių

Taopymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

vynausy-

viengungio “geros dienos” bai
giasi Škotijoje. Kur gi jis ras 
geresnę vietelę, kaip prieglobsty
je Nemuno krašto dukrelės, čia 
jauti tikrą lietuvišką charakteri, 
paremtą paprastu nuoširdumu, 
per kelias generacijas rūpestin
gai močiutės išsaugotu.

S3.50. 404 puslapiai.

bendra sutartinė. Tokio pobūdžio 
arbatėlė rengiama kartą, per mė
nesį. Be to, šioje salėje vyksta 
visokie Glasgovo lietuvių kultū
riniai parengimai, kokių jie ten 
turi daug. Pažymėtinas prel. J. 
Gutausko 50 metų kunigystės ju
biliejus. Ta proga Glasgovo

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — WEDNESDAY, JUNE 10, 1970

The ENTERTAINER 
Model AZ-051 
15* diagonal picture

lavintus priimti ir apie tai ją 
per ministrą Urbšį Maskvoje 
nurodytu laiku painformuoti. 
Ministro pirmininko Merkio 
vadovaujama vyriausybė tuo-, 
jau atsistatydino. Naują- vy
riausybę sudaryti Respublikos Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu

vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit ' x

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti

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

laisvas praleidimas į Lietuvos 
teritoriją Sovietų kariuome
nės dalinių jiems išskirstyti

Atvelykis. PreL J. Gutausko 
laikomos pamaldos sena tvarka 
— lotyniškai. J. Sarafinaitės ve
damasis choras pragysta. Visa 
tai sudaro nuotaiką, keliantis 
jausmas apima.

Po pamaldų įprasta tvarka vi
si renkasi i Blaivybės'salę bend
rai arbatėlei. Pats salės vardas 
rodo, kad čia tik lengvi gėrimai 
gaunami. Pobūvio metu daromi 
pranešimai, svarstomi einamieji 
reikalai ir apskritai kalbama, kas

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

d. 10 vai. ryto. Negavimas Lietu
vos vyriausybės atsakymo iki 
to termino buš vertinamas kaip 
atsisakymas nuo jvykdyifao

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

Lietuviai Škotijoje
GLASGOW. - Jeigu jau kar

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

tuojau ėmėsi vyriausybės su
darymo darbo. Tačiau Mask
voje mūsų ministrui Sovietų 

svarbiausiuose Lietuvos cent- Sąjungos liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas ir užsie
nių reikalų komisaras Molotov 
pareiškė, kad Raštikis Sovietų 
Sąjungos vyriausybės nepaten
kina ir kad dėl premjero ir kL. 
tų vyriausybės narių reikia su 
Sovietų Sąjungos vyriausybe 
susitarti.

Greit po to ministras Urbšys 
telefonu pranešė, kad Sovietų 
Sąjungos kariuomenės dali
niai šiandien, birželio 15 d. 14

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.

vaduotojas Dekanozov ir So
vietų Sąjungos įgaliotas minis
tras Lietuvai Poadniakov.

Kauno aerodrome juos pasi
tiko ministro pirmininko pava 
duolojas Bizauskas. Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybės nariai 
su ehargė d’affaires Semiono- 
vu priešakyje, karo aviacijos 
viršininkas ' generolas Gustai
tis, protokolo direktorius įga-

Lots of portable 
pleasure at a 
low, low price! \ 
Portable perfect for yourself—, 
gift perfect for anyone! The 
Entertainer offers a lot of 
viewing pleasure at a budget-' 
pleasing price. Big 15'diagonai 
screen is designed into a - ' 
compact, easy-to-cany 
cabinet Traditional, RCA 
performance and dependability 
from super power grid VHP 
and solid state UHF tuners. 
See this best-selling set 
soon—while it's still around.

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

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

Rentgeno spinduliu lempy gamyba 
yra sudėtinga. Lempos turi išbūti 
tem tikrą iaiką "sendini mo" buteliuo
se. Paveiksle matoma inspektorė dir

ba Dunlee įmonėje, Illinois.

ruošė tokiame kiekyje, kurio 
pakaktų, kad būtų laiduotas 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
savitarpinės pagalbos sutar
ties vykdymas ir užkirsti pro
vokaciniai veiksmai, nukreipti 
prieš Sovietų įgulą Lietuvoje.

Sovietų Sąjungos vyriausy
bė šių reikalavimų įvykdymą 
laiko ta elementarine sąlyga, 
be kurios negalima pasiekti to, 
kad Sovietų Sąjungos ir Lietu- 

jvos savitarpinės pagalbos su-][vai. nurodytose vietose peržen 
Įtartis būtų vykdoma garbingai 
ir sąžiningai.

Sovietų Sąjungos vyriausybė

jungos reikalavimų.
Įteikto ultimatumo pradžio

je buvo plačiai išdėstyti jo mo
tyvai, daugumoje mūsų visuo
menei jau žinomi iš spaudoje 
“Tasso” komunikato apie So
vietų Sąjungos karių dingimą 
Lietuvoje ir kai kuriuos kitus 
dalykus. \

Gavusi žinią apie šį ultima
tumą, Lietuvos vyriausybė tuo 
jau susirinko posėdžio, kuriam 
pirmininkavo pats Respubli
kos Prezidentas. Tame posė
dyje būro nutaria visus So vi e-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

bes pareiškimas:
Atsižvelgiant į tarptautinės 

padėties plėtojimąsi Europoje 
vykstančio karo ąkyvaizdojė, 
šioje Europos dah’je taikai pa
laikyti ir saugumui sustiprinti 
buvo reikalinga padidinti So
vietų Sąjungos kariuomenės 
įgulas Lietuvoje, kurių jau čia 
buvo einant Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos Respublikos savi
tarpinės pagalbos sutartimi.

Birželio 15 d. 15 vai. naujos 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
dalys, kaip jau buvo pranešta, 
peržengė Lietuvos sieną ir šiuo 
momentu vyksta įvairiomis 
kryptimis į joms numatytas 
vietas Lietuvoje. /

Lietuvos vyriausybė kviečia 
Lietuvos piliečius laikytis ra
miai, dirbti savo įprastinį dar
bą, padėti palaikyti tvarką sa 
vo susiklausymu-ir vykdyti pa
reigūnų įsakymus.

Lietuvos vyriausybė pasitiki, 
kad Lietuvos piliečiai ir praei
tyje įvairiomis svarbiomis ap
linkybėmis parodę savo politi
nę išmintį ir rimtį, pagrįstą tė
vynės meile ir jos reikalų su
pratimu ir šiuo svarbiu metu 
taip pat elgsis, kaip dera draus 
mingos tautos nariams ir savo 
tėvynės piliečiams”.

(V1K4)
P. S. Pastebėti reikia, kad 

paskelbusi paskutinį Lietuvos 
vyriausybės pareiškimą oficia
lioji valdžios žinių, agentūra 
Elta savo parašą reikšmingai 
padėjo apverstą, .t

Romaną galima įsigyti arba*užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Šiomis dienomis į rankas pa
teko United Poets Laureate In
ternational oficialaus organo 
Laurel & Leaves Yri. 1—No. 1, 
kurio antras puslapis skirtas še
šiolikai 1968—1969 metų laiko
tarpio poetams laureatams (Con
temporary Poets International 
Hall of Fame 1968-69). Tie po
etai yra 1 iš Brazilijos, 1 iš Nau
josios Zelandijos ir 1 iš Prancū
zijos. Kiti trylika visi yra iš 
JAV-bių, būtent iš Kalifornijos, 
Texas, Ohio, Louisianos, Arizo
nos P. Dakotas, New Yorko, Co
lorado, Pennsylvanijos ir Mary- 
lando.

Merylando poetas laureatas tai 
mūsų tąųtietis, po kurio atvaiz
du toks parašas: Hon. Nadas 
Rastenis, Maryland — Honorary 
Lithuanian-American Poet Lau
reate.

Išskiriant žurnalo keletą pus
lapių, visi kiti iki paskutinio, vi
so 15 puslapių skirti išimtinai 
Dr. Rastenio kūrybai ir poezijos 
vertimams, jo biografiniams 
bruožams, foto nuotraukoms, 
vaizdams ir 1.1.

Iš Nado Rastenio'vertimų šia
me žurnalo numeryje yra keturi 
Vinco Kudirkos vertimai į anglų 
kalbą — Lietuvos himno, Var
po, Labors ir Ne tas. yra didis. 
Iš anglų į lietuvių kalbą išvers
ta Filipinų prezidento Marcos sa
vo žmonai parašytoji poezija; iš 
filipinų kalbos į lietuvių kalbą 
jo išversta didžiojo Filipinų pa
trioto ir laisvės kovotojo, ispa
nų sušaudyto Dr. Jose Rizal poe
ma “Paskutinis Sudiev” (Dr. Ri- 
zalio paveikslas įdėtas greta Dr. 
Vinco Kudirkos paveikslo). Ne
gana to, dar ekstra pridėtame 
lakšte atspausdinta Rastenio iš 
rusų į anglų ir lietuvių kalbas 
verstos A. Puškino poemos “Rus
lanas ir Liudmila” įvadas — De
dikacija.

šio žurnalo redaktorius yra Dr. 
Amado M. Yuzon, šios tarptauti
nės poetų organizacijos pirmi
ninkas, žymus Filipinų poetas; 
jo patarėjas Dr; Carlos P. Ro
mulo, buvęs Jungtinių Tautų pre
zidentas. J. Pr,

Apie šeštadienį, birželio 15 
dieną įvykusią Lietuvos oku
paciją, valdžios oficiozas Lie
tuvos Aidas sekmadienio ryti
nėje birželio 16 d. laidoje at
spaude jau okupantų rusų dik 
tuotą Tasso komunikatą “apie 
konflikto likvidavimą” ir El
tos pranešimą, pavadintą’“Vi
sų Lietuvos Respublikos pilie
čių ir gyventojų žiniai”.

Žemiau perspausdintasis pra 
nešimas šiandien, po 30 metų, 
galimas vertinti iš įyairių pu
sių, bet jis yra pasidaręs isto
rinis dokumentas, ypač pavaiz 
duojantis baisią Sovietų Są
jungos bolševikų klastą ir tuo
metinės Lietuvos valdžios visų 
žemiausią nuolankumą:

Visų Lietuvos Respublikos 
piliečių ir gyventoją žiniai

Šių metų birželio 14 d. 23 vai. 
(mūsų laiku) Soviėfų Sąjungos 
liaudies komisarų tarybos pir
mininkas ir užsienių reikalų 
komisaras Molotov įteikė Lie
tuvos užsienio reikalų minist
rui Urbšiui Maskvoje ultima
tumą, kuriuo buvo reikalau
jama iki birželio 15 d. TO vaL 
ryto (Maskvos laiku) įvykdyti 
šiuos tris reikalavimus:

1) ’Kad tuojau būtų atiduoti 
teismui vidaus reikalų minis
tras Skučas ir valstybės saugu
mo departamento direktorius 
Povilaitis, kaipo tiesioginiai 
kaltininkai provokacinių veiks 
mų prieš Sovietų įgulą Lietu
voje. .

2) Kad tuojau būtų sufor
muota Lietuvoje tokia vyriau
sybė, kuri sugebėtų ir būtų pa 
siryžusi laiduoti garbingą So
vietų Sąjungos ir Lietuvos sa
vitarpinę pagalbos sutarties 
įgyvendinimą ir ryžtingai su
tramdyti sutarties priešus.

3) Kad tuoj būtų laiduotas

miesto valdžia rengia lietuviams 
bendrus pietus, kuriuos apmo- 
kcs pats miestas. Atrodo, kad 
gal tai pirmas toks įvykis Brita
nijoje. Taigi Glasgovo lietuviai 
aukštai vertinami. A. Kietys

gs Lietuvos Respublikos sieną 
ir vyks į nurodytus svarbesnius 
Lietuvos centrus. Apie tai vė
liau buvo pranešta atvira tele
grama, kuri yra paduota sky
rium Eltos biuletenyje.

Lietuvos vyriausybe, visu 
rimtumu įvertindama šiaip su
sidėjusią situaciją, tuoj davė 
per savo organus Įsakymus bei 
nurodymus, kad atvykstanti į 
Lietuvą Sovietų Sąjungos ka
riuomenė būtų sutikta taip, 
kaip to prašo Sovietų Sąjungos 
vyriausybė.

Į Kauną specialiu' lėktuvu iš 
Maskvos atskrenda aukšti So
vietų Sąjungos vyriausybės at
stovai, su kuriais mūsų vyriau 
sybė tikisi draugingai - susitarti 
dėl visų klausimų, iškilusių ry
šium su nauja situacija.

Lietuvos Respublikos pilie
čiai ir visi mūsų krašto gyven
tojai yra prašomi laikytis kuo 
ramiausiai, eiti savo kasdieni
nes pareigas ir dirbti savo kas
dieninius darbus, šiuo mo
mentu svarbiausias dalykas 
yra išsaugoti krašto rimtį, tvar 
ką ir darbo drausmę.. Elta

Atskrido' Dekanozov ir 
Pozdniakov

UNIVERSAL
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sybes, kurios jiems nepatinka”

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

Vliko informacijos
Praeitą savaitę Vliko pirmininkas Dr. J. Kęstutis 

Valiūnas ir keli šios organizacijos bendradarbiai buvo 
suvažiavę į Chicagą ir suteikė čikagiečiams įdomių in
formacijų apie dabartinę padėtį rusų okupuotoje Lietu
voje, apie okupanto pastangas rusifikuoti visas tris Pa
baltijo valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją, apie kelių 
jaunuolių pasišovimą bendradarbiauti su okupantu, apie 
palinkimą talkininkauti bendradarbiautojams ir lietu
viams kylančius pavojus.

Gaila, kad Vliko informacijas tvarkantieji žmonės 
taip nevykusiai tų žinių teikimą garsino. Pranešimuose 
pasakojo, kad Vilkas ruošia “jaunimo seminarus” ir kad 
tuose “seminaruose” galės dalyvauti trisdešimt metų ne
peršokę vyrai ir moterys. Iš nevykusiai paruoštų ir pa
skelbtų tokių pranešimų susidarė įspūdis, kad ne studen
tai ir 31 metus einantieji vyrai ir į tuos “seminarus” ne
turėtų nosies kišti.

Nepriklausomoje Lietuvoje seminarus ruošdavo uni
versitetų studentai, išklausę kurios nors mokslo šakos 
kursą. Seminaruose dalyvaudavo to kurso studentai ir 
dėstytojas. Vienas paskaitydavo surinktas žinias, o kiti 
kritikuodavo. Profesorius dabodavo, kad debatai neišei
tų iš ribų, kad būtų prisilaikoma pagrindinių tos mokslo 
šakos dėsnių. 'Tuo tarpu Chicagon suvažiavusieji Vliko 
atstovai ne seminarams vadovavo, bet paskaitas skaitė. 
Būtų buvę daug geriau, jeigu taip būtų ir paskelbę. Į 
paskaitas būtų suėję žymiai daugiau žmonių, negu į gar
sintus “seminarus”.

Dabar rašinėliuose ir garsinimuose vis dažniau mi
nimas “simpoziumas” Reikšmė šių žodžių labai panaši, 
bet ne ta pati. Į seminarą sueina klausimą kartu studija
vusieji žmonės, dažniausiai profesoriaus vadovaujami, 
p į simpoziumą sueina kartu nestudijavusieji, bet žinių 
turintieji ir norintieji kitų nuomones išgirsti ir savo min 
tis pareikšti. Simpoziumo prasmė jau artimesnė lietu
viams įprastai paskaitai. Paskaitos pasiklausyti eina vi
si, kas domisi gvildenamu klausimu. Disksijose gali daly
vauti kiekvienas, kas turi ką nors naujo papildyti arba 
nušviesti.

Vliko vyrai paruošė geras, įdomias ir naudingas 
paskaitas. Jie jas nenuobodžiai skaitė, o vėliau dar pa
pildė.. Tų paskaitų pasiklausyti turėjo sueiti visa Chica- 
ga. Taip ir būtų atsitikę, jeigu iš paskaitos jie nebūtų 
padarę “seminaro” ir nebūtų garsinę, kad paskaita tik
tai studentams ir 30 metų nesulaukusiems jaunuoliams.

Gal ir buvo skaudus smūgis, 
bet štai kas: pirmiausia, Brežne
vo vadinamos kolonijinės impe
rijos pačios davė savo koloni
joms nepriklausomybę; antra, 
šiuo metu didžiausfa imperija 
yra vadinamoji Sovietų Sąjun
ga, kuri negalvoja jos paverg-

VLADAS CIVINSKAS

Kitose Brazilijos provincijose deiman
tų radiniai menkesni, bet pakankamai di
deli, palyginus su Australija, Borneo, ar 
net ir šiandienine Indija. Malto Grosso 
provncijos svarbiausi deimantų depozitai 
yra Cuiabą ir keliose kaimyninėse upėse, 
įtekančiose į Paragvajaus upę Bolivijos- 
pasienyje. Iki šiol čia rasta apie 2.000.000 
karatų akmenų. Kiekis didokas, bet ak
menų kokybė prasta, šie deimantai dau
gumoje spalvoti, nešvarūs, netikusių pro- ; 
porcijų, tinkami lik pramonės reikalams. 1 
Goias provincijoje deimantų yra Quebre - 
Anzol, S. Marco ir Paranayba upėse, netoli 
vakarinių Minas Geraes sienų ir Ara<įuaia 
upės aukštupyje. Paranos provincijoje dei
mantų randama Tigaby, .lapu, Pitangu 
upėse ir jų intakuose. Kiti Brazilijos dei 
niautų laukai išsimėtę San Paulo,Piąuhy, 
Maranao, Amazonas provincijose, bet iki 
šiol didesnės reikšmės neturi.

Pagrindiniai Brazilijos deimantų ištek
liai yra kvarcitų, smiltainių, filitų, kaolftų 
ir kt skalūnuose, susidariusiuose priėš- 
kambriniame laikotarpyje. Kartu su dei
mantais visur yra aukso, turmalinų, topa
zų, ametistų, granatų, zirkonų ir kt. vertin
gų mineralų. Deimantais upių vagos ir slė
niai turtingesni, negu kalnuotos vietos. 
Nėra abejonės, kad upių slėniuose dei-

Vietkongui visokeriopą pagelbą 
kas veržiasi j Viduržemio jūrą,

tistinę Čekoslovakijos valstybę, 
ar ne Sovietų Rusijos despotai?

į kitų valstybių vidaus reikalus 
ir kas kursto kitose valstybėse

kaip tik labiausiai yra pasižymė
jusi Sovietų Rusija. Kas JAV

neramumą, demonstracijas ir 
kieno pinigais tas darbas remia- 
mas, ar ne sovkompartijos?

Kad paskaitos buvo kruopščiai paruoštos ir naudingos, 
Naujienų skaitytojai turės progos tuo įsitikinti, kai vie
ną iš jų šiomis dienomis pradėsime spausdinti.

Video informacijas tvarkantieji žmonės, matyt, yra 
užsikrėtę tą pačia “jaunimo” liga. Jau kelintas metas 
be proporcijos išpučiama “jaunimo” kongresų reikšmė, 
neseniai buvo bandoma išpūsti “jaunimo” sąrašai JAV 
L Bendruomenės “rinkimuose”, o vlikiečiai važiavo Chi- 
cagon “jaunimui” “seminarų” ruošti. Paskaitų garsin-

rūsį, nepasidarbavusį ir net entuziazmo nęparodžiusį 
jaunuolį nori padaryti lietuviams svarbių klausimų ar

tų augančiu mūsų jaunimu. Bet tas jaunimas turi paro
dyti reikalingo patvarumo lietuvių tautos praeičiai stu
dijuoti, su tiksliais gyvenimo faktais susipažinti ir pą-: 
rodyti reikalingo entuziazmo kovai už gimtinio krašto 
laisvę ir gerbūvį. Iš 1903 — 1905 metų entuziastų kovo
tojų 'išaugo lietuvių tautos vadai, iš 1918 - 20 metų, gynėjų 
išaugo naujai valstybei reikalingi administratoriai . Iš 
dabartinio jaunimo turės išaugti ‘kovotojai už mūsų 
tautos laisvę. Bet kovotojais nebus ilgaliežuviai plepe- 
riai, nebus iš vienos grupės j 'kitą bėgantieji karjeris
tai, nebus trumpus sijonėlius nešiojančios ir tėvų išgar
sintos tuščiavidurės mergaitės. Vadais išaugs su gyve
nimu einantieji, mokslo žiniomis apsišarvavusieji lietu
viai pasiryžėliai.

Vlikui turi rūpėti lietuviškas jaunimas. Vliko ateti> 
vai turi daboti, kad tas jaunimas neužsikrėstų .nesvei
koms hipių nuotaikoms. Jeigu Bendruomenė nepajėgia 
jaunimo palenkti lietuvių tautai naudinga kryptimi, tai 
Vilkas turi imtis priemonių jaunimo auklėjimo klausimui 
pertvarkyti, bet jis padarytų klafdą, jeigu jis galvotų 
apie Lietuvos laisvės kovos vadelių perdavimą nepatyru- 
siems jaunuoliams. Kovos vadovybė atiteks tiems jau
nuoliams, kurie šiandien ton kovon mesis, kurie priešą 
geriau pažins .ir kurie priešui užkirs skaudesnius 
smūgius. .

Ateityje Vliko atstovai informacijas, turi teikti vi
siems lietuviams, kuriems rūpi gimtinio' mūsų krašto li
kimas. Verta ieškoti naujų informacijos priemonių, bet 
kol jos bus surastos, tai praktišldausia naudoti jau žino
mus ir ištirtus kelius. ’ ; ?:

mantai yra sunešti vandens srovių iš kal
nų, bet geologiniais tyrinėjimais nustatyta, 
kad ir deimantingos uolos taip pat nėra 
pirminės kilmės, o žemės erozijų išjudin
tos iš tolimesnių vietų. Tikrieji Brazilijos 
deimantų ištekliai turėtų būti kur nors po 

bet kur — iki šiol paslaptis. Žiauriosjais,

ripnx, i įaupuonjenė žin<į kas jos Jau- 
ytwwpv Šiuži-Ikia, jei Jungtinių Valstybių val- 

jomis (29 pd-). •,»,. ] d/ ą atsidurtų, kairiųjų dikta-
Kad komunistai daug laimėjo Į t Gros valdžioje? Tuose kraš- 

po II pas. karo, niekas nuginčyti | tuose, kuriuos šie jaunuoliai 
giria ir stato pavyzdžiu —r dc 
tik už bombos padėjimą, bet ir 
už agitaciją prieš valdžią bau
džia sušaudymu”.

>KIUB P 
i orinei]socialistinė revoliucija nebus į 

vien tik ir daugiausia revoliuci-1 
nių proletarų kova kiekvienoje Į 
šalyje prieš savo buržuaziją, — I 
ne, ji bus visų imperializmo en- j negali. Rusijos carai aors ir la-
giamų kolonijų ir šalių, visų pri- bai to siekė — nepasiekė. Sovie- 
klausomųjų Šalių kova prieš tai ne tik atgavo po I pas. karo 
tarptautinį imperializmą” (30 t., 
135 psl.).

“Kad ir kaip skiriasi viena nuo 
kitos šiolaikinio pasaulio sudė
tinės dalys, kiekviena iš jų eina 
— ir galiausiai būtinai ateis — 
į komunizmą!”

Pasiūlykime ponui draugui

prarastas carui vergavusias tau
tas, bet dar naujas, turtingas ir 
kultūringas valstybės okupavo. 
Kiek iš tų kraštų prisiplėšė vi
sokio turto, kiek žmonių nužudė,

TOKIA REVOLIUCIJA
TIK DĖL 2 LAIPSNIŲ

juk šiolaikinis tarptautinis im-

vietų Rusija; jos valdovai su sa-

donaisiais buržujais, kurie kru
viniausi pavergtų tautų engėjai. 
Laikas jam pajusti, kad pasau-

socializmą ir kieno naudai jis 
tarnauja. Darbo žmonės dairosi

S/Z M

ne į komunizmą, bet į demokrati- 
ją, todėl sovietų samdiniai dabar 
iš kailio neriasi ne komunizmą 
piršdami, bet kitokiomis skrais
tėmis prisidengę kelia neramu-— .X . . . • , VI

kraštus pavergti.

Jau Amerikoje prieš Vietna-

š. m. gegužės 18 d. New Yorke 
daugiau negu 300 darbininkų, 
be jokio pasiruošimo, atakavo de
monstrantus ir juos išvaikė.

joje ir prieš'N. Y, merą Lindsay,

Lindsay” ir kitokiais šūkiais. *
.Reikalavo Lindsay tuoj pašalin
ti iš pareigų.

Stebimasi, kad ši darbininkų 
demonstracija pasižymėjo ramu
mu ir tvarkingumu, ne taip kaip 
demonstrantai prieš- Vietnamo 
karą, kurie užpuldavo policiją,

vogdavo.

tuo, kad prie musu judėjimo lop-

pusę šimtmečio, kuris praėjo nuo 
tų laikų, jis pavirto įtakingiau
sia politine jėga pasaulinėje are
noje... Komunistinio laimėjimo, 
judėjimo laimėjimai yra negin
čijami”... (ib.).

ši “Įtakingiausia politinė jė
ga”, žnoma, ir pačią politiką įdo
miai apibūdino Jonas Avyžius 
savo romane “Antplūdis” Perga
lės Nr. 1/70:

čiuoti.
Dabar meskime žvilgsni kaip 

atrodė iki IĮ pas. karo sovietinė 
kūryba pačioje Rusijoje. Vaizdą 
duoda Antano Venclovo knyga 
“Vidudienio vėtra”:

Viazmoje (apie 34,000 gyvento
jų J. M.)... Tik viena kita mies-

čiuose vaikštinėjo karvės ir ož
kos... (124 psl.).

(Bus daugiau).
J. Mažiukas

Iš Sibiro paleisto 
rumuno perspėjimas ... .. .. ........

torija apie Brežnevą, kuris nu
mirė ir ėmė ir nuėjo, atrodo, į

būti visą amžinybę.

savo eilės, studosi iŠ kampo į

Rusijos carą Nikalojų. Caras ir

t- Sakyk man, ar mano š ven-

nevas.
— O ar ji vis dar tebelaiko di

delę armiją?

— Ir puikų laivyną?

denyno?
■ SskMtrtęŪu Mf „ 

spaustas laiškas vieno rumuno 
emigranto, Michailo Solomo- 
no, kuriame jis perspėja Ame
rikos demonstrantus ir jų glo
bėjus, kurie įžeidinėja Ameri
kos vėliavą ir.. garbina raudo
nojo ar geltonojo komunizmo 
bosus.

no nusikalamas buvo įas, 
kad atitarnavęs britų kariuo-

ar tebelaiko žmones po savo 
umščiu?

«•
— Taip.

t” * ..sna v<
■n'T 7

’-i

Ne, dabar j vyra 40 laips-

kalinga ruošti revoliuciją?
•įf iOįį 'XIX ■ y t J i-ĮPOi-į *. 1 į.t j» ii

m»mją. Dėlto ta isteriką, ko
kią- rodo vadinamoji “naujoji

tieji

mumis kalėjimuose ir lage-

S

linius, bet ir jų sargus Koly- 
moję. <

« A ~ A

gentkartės frustracija.', ”revo-

tika kaip kekšė, apgaudinėja, 
kai. jai naudinga. Žmogus, įsira
šęs į jos maldininkų eiles, pra
randa bet kokią pagarbą sau iri ^Ar

nėjimams, džiunglės _ rūpestingai dengia 
savo paslaptis, ir dra praeis daug laiko, 
kol tikrieji Brazilijos deimantų turtai bus 
atidengti. .

Bendroje • klasifikacijoje Brazilijos dėt 
manti skiriami prie geriausių pasaulyje.

M

f

Deimanty

NAUJIENOS, CHICAGO 8.

čiai berniukai ir mergaitės.

Litfer'doesnfth 

itself away; litter 
doesn't just happen.

l

I/-.

procentas žymiai didesnis už bet kur ran
damų, gal tik išskyrus Indiją, šiuo atžviL. 
giu ypač išskiriama Minas Geraes kasyklų 
radiniai. Bet, kita vertus, Brazilijos dei-

J.- ■

j y W

didesni^J— labai reta. Diamantine ka 
ose per metus randamas apytikriai 'tils

vfefias akmuo 16 - 20 karatų dydžio^ tik 
per keleris metus pasitaiko koks vienas 

didesnis.. Bendrai imant, Brazioje 
iš 10,000 akmenų pasitaiko tik viępaš 20 
karatų dydžio ir 20Q0 kiek prašok^^ną 
karatą. Nųį.^72
lijoję užregistruota tik 80 radinių, prjašo- 
įlgmėių 20 karatų dydį. Vėlesnė regištraci-

TERRA
? i ' ____

Savininkai V. ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai — 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab

ras. porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.
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SKAITYK PATS IK PARAGING
KITUS SKAITYTI

Susirinkimų u parengimų

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1446 So. 50th Ave., tCicero, ILL Phone: OLympic 2-J003

VOS

viešbutyje

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

PLEASE! 
Only you can
P8B/ENT

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

A IR MOTERŲ LIGOS
JOGINĖ CHIRURGIJA

Stilizuotiems šokiams muziką 
paruošė komp. Giedrė Gudaus
kienė, o choreografiją pritaikė 
ir grupę mokė Rūta Skiriutė;

šventės, programą atidarė JAV 
LB Tarybos narys Bernardas

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE .

NARIAI:
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

mo šventė įvyko birželio 6 d. Ve
teranu salėje, Culver City. Cal. 
Programoje vyko sportas, krep-- ■ - _ - - . 
šinio žaidimas tarp Banga ir 
Jaun. Ansamblio klubo.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST 
DALYSE

Meninėje dalyj e dalyvavo j ung- 
tinis šv. Kazimiero lituanistinių 
mokyklų ir jaun. ansamblio cho
ras, vadovaujamas G. Gudaus- 
kienės ir Oi Razutienės. Taip pat

Phone: REpublic 7-7868

SOVIETUOSE JAU 241 
MILIJONAS ŽMONIŲ? *> /

Vokiečių Abendpost, nenuro
dydamas šaltinių, rašo: SSSR 
gyventojų per paskutinį dešimt
metį priaugo 15.8 nuošimčius, 
šiuo metu 241,748,000 žmonių 
gyvena Sovietų Sąjungoje, iš jų 
daugiau kaip pusė miestuose. 
Sostinės gyventojų skaičius pa
kilo 17 nuošimčių—iki 7,061,000.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS G8LINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

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

Telefj P Respect 6-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

-f- C . .............
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Brangiam bičiuliui bei uoliam ilgamečiu! spaudos vei 
kėjui GBOŽVYDUI J. LAZAUSKUI, jo tėvui

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Sė4-2413

Informacija baigiama viltimi, 
kad daugumas iš šimto tūkstan
čių Chicagos lietuvių parodoje

“Baltieji panteros” yra gru
pelė baltųjų: susiorganizavusių 
talkininkauti juodiesiems. De
monstracija j. baigėsi didelio

Bobbie Seale buvo aštuntasis 
Septynių kaltinamųjų už 

ausiu organizavimą Demo-

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
Centro Komitetas ir nariai

Telefu PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

SENIAUSIUS^ NAMUS
2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 , 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! i

JUOZUI LAZAUSKUI, 
uoliam tautos švietėjui ir platintojui okupuotoje Lietuvoje 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavi
mą ir atslsveudnimą.

Nuliūsi tieka:

Duktė, brolis, Riminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

VALDŽIOJ
The New World birželio 5 d- 

laidoje antrašte “Lithuania’s 
Plight Under Red Rule’’ apie 50

byla buvo išjungta ir atidėta. 
Dabar jis yra teisiamas New 
Havene, Conn, ryšium su vie
na žmogžudyste.

MARIE POCIUS
Pagal tėvus Ostrowsky

Gyv. 7121 So. Artesian Ave., Chicago, Ill.
Mirė J97G m. birželio 8 d., 8:30 vai ryto, sulaukusi senatvės. Gi

musi Midkport, Pa.
Paliko nuliūdę: duktė Genevieve Jaeger, žentas William, anūkė 

Janice, anūkai William, brolis John Ostrowsky, brolienė Effie ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Apšvietus Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 68 45 So. Western 

Avenue.
Ketvir'adienį, birželio 11 dieną 10 vaL ryto bus lydima iš koply

čios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa-

PERKRAUSTYMAi

MOVING
Laidiniai Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA.
R. Š B R E N A S 

2047 W. 67th PI. WAtbrook 5-8063

Ofisas: HEmlock 4-5849
Rmdda 388-2233 

OFISO VALANDOS.
Pirmad.. ketnrtad. nuo .1—4 ir 7—0, 
antrad, penktadienį nuo 1—5, tree.

cinski ,ir Edward Derwinski, 
U. S. senatorius Ralph Smith ir 
Chicago Tribune a^tovas XVa- 
shingtone Walter Trohan, Lie
tuvos gen. konsulas Petras Dauž- 
vardis ir ALT pirmininkas Eu
genijusBartkus. Parodoje iš
statytos foto nuotraukos, ske
čai, statistikos ir L U pavaiz
duojant 30 metų Lietuvos nelai
mes Sovietų politikėje ir kultū
rinėje priespaudoje.

Be to parašyta, kad ir kardi-
J# '

noles Cody parodą aplankysiąs.

Liūdnųjų Birželio įvykių mi
nėjimą šiais metais rengia lietu
viai, programoje dalyvaujant lat
viams ir estams. Minėjimas 
įvyks birželio 14 d., sekmadienį, 

.12:15 p. p. šv. Kazimiero para- 
4>ijos salėje, 3855 Evans st. Pro
gramoje, be sveikinimų ir kalbų 
bus įvairi meninė dalis, dalyvau
jant estų smuikininkei, latvių 
chorui, lietuvių solistei K. Bich- 
nevičienei ir L. B. tautinių šokių 
grupei. Visi kviečiami dalyvau
ti, įėjimas nemokamas.

šiais metais pabalti}© Komite
tą sudaro: pirm. A. Skirias, vice- 
pirm. Avo Piirisild (estas), L 
Kapralis, (latvis), K. Liaudans- 
kas ir J. Žukas (lietuviai), skr. 
Vanda Mažeikienė ir V. Vidugi
ris, ižd. A. Telyčėnas ir fin. sek. 
B. Stančikas. -

Juodųjų panterų 

“revoliucija”

Dflu iš garsiosios Septynių 
bylos kaltinamųjų David Del
linger ir Rennard Davis pir
madieni kalbėdami keliems 
šimtams prie Federalinio pa
stato miesto centre su Viet Kon 
go ir anarchijos vėliavomis 
susirinkusių juodųjų panterų, 
kūtvėlų ir tuzinu “baltųjų pan 
ferų” šaukė, esą reikia išlais
vinti panterų vadą Bobbie Se
ale “bet kokiomis priemonė
mis”. “Laikas atėjo efektingai 
revoliucijai”, tvirtino Dellin- 
geris. .

— 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.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3101

Rez. K 2394683

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

Medical Building}. TaL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 3748012 P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protexai, Mad. Ban
dažai. Speciali pagalba ko|oms 
(Arch Supports) ir t L

NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS ’ 
DRAUGAS IR BIČIULIS 
crxxxaxxxxx » KXXXXXXXXX

2533 W. 71st Street
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

nė, smuiku solo A. Draugelis, 
piano solo Rasa Dr angelytė ir V. 
Tumas padeklamavo eilėraščių.

Buvo įdomu stebėti tautinių 
šokių grupių pasirodymus, šo
kių grupėms vadovavo: O. Razu- 
tienė, O. Gustienė, O. Orlovai-

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

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

fry,.,,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454. W^ST 7lst STREET.

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

dienį. nuo,9..iki,12vaL 
Trečiadieniais. uždarytą.

EUDEIKI5
- - X - . . .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba iitdeaio valandoj* 
gražiausios gMės ir vainikai, aatki' 

pių papuaMmai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. — 5SM220

27U9 W. 5<st STREET
Tits GR 6-2400

vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.
a—antrad., penkt. 10—4, ir

* seštad. 10—2 vai.
■- MtoH—.m .— n -------------- -

Rez. Gi M873

OR. W. M. EiSIN - EISIMAS
GINEI

6:32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat-

lango federaliniame pastate 
išmušimu. Niekas nesuimtas.

OPTOMETRISTAS. 
kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St, — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses” ‘
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DX. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

Ofiso folef4 776-2880 
Naujas rez. telef.: .448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. foU WA 5-3099

DR. VH. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8*1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
- Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez4 PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H l R URG A S

T-nninį r-irimni ■uirrT —'u

MOVING 
Apdraustas perkraustymes 

iš įvairię atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontfor G»82

DR. ANNA BALIONAS
AiCiU. NOSias
IR G8RKL«5 LIGOS 
PHITA1K0 AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofise Mfof.; PR»pecr 8-3229

- Reį(| . fo^it į WAMtraok 55076
Kasdien nuo itl iki 12 vai ryto 

ano 7 iki 0 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ugoniiis ppriima tik susitarus.

--/rįlįįa; - kįyr. ■
. 1 — - J" —

ŠIĄ VASARĄ TRYS

EKSKURSIJOS ir jo seimą
giliai užjaučiame

*

Aldona ir Algis Vasoniai
Faustina ir Mečys Mąckevičiai

gESgkĮsį/’- ' •_ * v,-?- ’ %<• - = • •

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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 
i Ameriką.

Kreipkitės. į

WALTER BASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

I

»



HSLP WAWI0 - FtMALi 
DerbWnkiv Reikta

H®LP WANTSD-MAL*
Derbtalnky Reikta

Miesto gyvenimo ekspertų 
duomenimis, 15 nuošimčių* Chi 
cagos jaunuolių fiziškai ir psi
chiškai netinka kariuomenės 
tarnybai. New Yorkas tuo at
veju yra 2 vietoje — su 127<.

Rasinės lygybės srityje iš T2 
miestų Chicaga yra dvyliktoje 
vietoje.'1968 metais juodžiams 
likti be darbo galimybės buvo 
3 kartus didesnės kaip baltie
siems. .. -y -

Chicagos srities gyventojų 
1967 metinės pajamos pagal
viui buvoti,014; tik Los Ange 
les (.$4,029) ir San Francisco 
($4,075) pralenkė Chicagą. Ta 
čiau skurdo ir nedarbo atžvil
giu Chicaga nuslinkus! į penk
tą ar septintą vietą. Statistika 
rodanti, kad 1968 metais 11.4 
% visų čikagiečių šeimų turė
jo metinių pajamų po mažiau 
kaip .$3,000.

žmogžudysčių atžvilgiu Chi-

Airiy lošimas "hurling", kai kur lošiamas ir Anginoje, yra gan kie
tas ir pavojingas, kaip matosi iš šio paveikslo.

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

& many fringe benefits.
CALL OR APPLY AT

ECISION SCIENTIFIC CO.
3737 W. Cortland Avenue

i'ri
REAL ESTATE FO« SALE 
Nar. «i, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Hemai, Žemė — Perdevimui

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

Dfi. VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPOTES |

JUOZAS (JOE) JURAHTS
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

cagos sritis yra penktoje vieto
je — po 8.2 iš kiekvienų 100, 
000 asmenų. Tačiau šis nuo
šimtis yra tik trečdalis žmog
žudysčių San Francisco mies
te (23.5) ir Los Angeles 
(22.4)...

Kūdikių mirtingumo atžvil
giu (po 24.4 iš kiekvienų F,000) 
tarpe 18 miestų Chicaga yra 17 
vietoje.

Užteršto oro atžvilgiu Chica
gos indeksas yra 422.0 — skai
čiuojant ore plaukiojančias me
džiagos dalelytes, gazolino ir

sieros dujas; New Yorko indekl 
sas yra 457.5 ir Filadelfijos 
104.5.

Plėšikavimo atžvilgiu iš 18 
liestų Chicaga esanti 13-je 
ietoje.’

X ir kitos mokyklos išleis kas
met po datųpau kaip 5 tuks
iančius kvulĮfikuotų mokslus 
baigusių juodkiju studentų?” 
klausia pats Dr. Hurst “Tai 
bus tikrasis bandymas, kiek 
sąžiningos yra firmos, su ku
riomis mes dabar bizniauja
me”, jis pasakė. “Šis kraštaą 
bus stačiai susprogdintas, jei 
jam teks susidurti su tokiais 
dideliais skaičiais : 
bet neturinčių darbo juodųjų", j

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
į***" namųT" automobi-

gyvybės, svei- 
; katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
j. Bacevičius

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

DAUGIAU TIKRUMO SU

Dirbtiniais Dantimis
VALGANT IR KALBANT

Jei pabarstysite truputį FASTEETH 
ant savo dirbtiniu dantų plokštelių. 
FASTEETH viršutinę ir apatinę plok
štelę laiko stipriau- ir daro jas daug 
>atogesnėmis. Gerai tinkančios plok
štelės yra svarbios sveikatai. Lanky
site reguliariai savo dantų gydytoją. 
FASTEETH yra parduodami bet kurio
je vaistinėje.

Pasiutligės pavojus
Nacinal. Apkrečiamų Ligų 

Centras Atlanta, Ga., perspėja, 
kad per paskutinius 15 metų 
pasibaisėtinai padaugėjo žmo
nių apsikrėtimai pasiutimo li
ga daugiausiai dėd pasiutusių 
šikšnosparnių įkandimo ar 
Įdrėskimo. Dar 1955 metais 
visose JAV-bėse nė vieno tokio 
apsirgimo nebūta, o praeitais 
metais (nuo liepos iki rugsėjo 
mėn) 204 žmonės 
šikšnosparnių buvo 
sužeisti.

pasiutusių 
užpulti ir

“Juoda pantera” įžeidė 
Amerikos ambasadorių
Šiomis dienomis Amerikoje 

besilankąs Švedijos premjeras 
Olaf Palme, kalbėdamas Ame
rikos spaudos klube, paaiški
no kad Amerikos ambasado
rių Švedijai negrą Jerome Hol 
land įžeidė ne koks švedas, o 
Amerikos pilietis juodasis pan
tera, pavadindamas ambasa
dorių “nigeriu”. Ambasadorius 
Holland Švedijoje pasidaręs 
labai populiarus ir gaunąs tiek 
kvietimų, kurių jam užteks 
ki pat Kalėdų.

Steady. 
37% hours per week. 

Call RA 6-5622

SWITCHBOARD — TYPIST
- Excellent salary and working 

conditions. 
Special benefits.

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

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.

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS/- PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

4 BUTŲ MORAS: 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.

MORO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder-1 
’ ir vo-l

— Sek pasaka, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 

/ Skrajojo po - laukus...
S. Petersonienė

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

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

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

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI.4? Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 dol. "

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienę, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Metais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

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

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

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

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

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

Pirmoji auka yra 
teris Kalifornijoje, 
šikšnosparnio apdraskyta 
rėdaina nuo jo apginti savo 
šunį. Ji netrukus nuo pasiuti
mo pati mirė.

Pasiutligė yra paptlitusi ne 
vien šikšnosparnių, bet ir kitų 
laukinį gyvenimą gyvenančių 
gyvulių tarpe. Minėtas Centras 
spėja, kad šią vasarą bent 30, 
000 vaikų ir suaugusių turės 
būti skausmingai įskiepyti nuo 
tos ligos. Tėvai turi vaikus 
perspėti būti atsargiems ne tik 
su laukiniais, bet ir su nami
nėmis katėmis bei šunimis.

viena mo
kini buvo 

no

Mokytų negru infliacija
Du šimtai negrų studentų 

baigė juodžių kolegiją — Mal
colm- X City college Chicagoje 
ir beveik visi pereis kas i uni
versitetus ir kitas kolegijas 
toliau studijuoti, kas į tarny
bas, pareiškė nuo 1969 metų 
pradžios Malcolm college pra
dėjęs administruoti negras Dr. 
Charles Hurst

Passbooks

514% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

NSURED
$1,000 minimum 
1 year certificate 

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Hoisted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNESDAY, JUNE 10, 1970

— Glen Doweatt, Edmundo 
ir Alices Doweatt sūnus ir Mrs. 
Julijos Doweatt anūkas, gyve
nantis Marquette Parko apylin
kėje, praeito gegužės mėn. 29 
dieną baigė St. Ritos aukštesnią
ją mokyklą ir būdamas gabus 
mokinys gavo stipendiją toli
mesniam mokslui. Ateinantį 
rudenį jis yra pasirengęs stoti i 
Illinois Institute of Technology. 
Geriausių linkėjimų, Glen!

— Brighton Parko Life aprašė 
Altos ruošiamą Lietuvių tautos 
genocido parodą ir pastangas 
parodyti pasauliui neteisėtą Lie
tuvos okupaciją bei per 30 metų 
komunistų vykdomą žmonių 
naikinimą. Prie"straipsnio yra 
rengėjų komitetu pirm. Dr. L. 
Kriaučeliūno ii- kongreso mažu
mos vadovo G. Ford (R. Mich.) 
nuotrauka. Parodos iškilmin
gas atidarymas, sukakties minė
jimas ir pietūs su vietos ir Wa- 
shingtono svečiais jvyks šį šeš
tadieni, 5:50 vai. Sheraton vieš
butyje, 505 No. Michigan Ave. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Bilietai Marginiuose 
ir pas A. Rūgytę, tel. PR 6-3209.

— William J. Mencarow Jr., 
Young Americans for-Freedom 
pirmininkas Illinois valstijoje,

Savo nepaprastą pasisekimą 
Dr. Hurst aiškina tuo, kad jis 
šiai kolegijai parinko pirmoje 
eilėje tokias studijas, kurios 
paruošia darbuatojus labiau
siai reikalingoms profesijoms, 
ypatingai sveikatos srityje li
goninėse, laboratorijose jr kt.

Kas atsitiks, kuomet Malcolm dalyvaus genocido parodos ati-

ii... ■'

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

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

& INDUSTRY.
Can JACK CURRAN 78&O111

SWITCHBOARD — TYPIST 
Experienced on computvper helpful 
— but not necessary. Varied duties, 
never boring Nr. Peterson — Ra

venswood. 
Call Mr. RAUP 

for aoDointment.
HO 5-1400 8—5 P. M.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.

daryme, akademijoje ir iškil
minguose pietuose. YAF yra 
prieŠkomunistinė studentų or
ganizacija, turinti virš 50,000 
narių, daugumoje universitetų 
ir kolegijų studentų.

— Simpoziume “Lietuvių 
politinės ideologijos naujų 
idėjų šviesoje” jau sutiko kal
bėti Algirdas Kasiulaitis, Jo
nas Jurkūnas, Jonas Daugėla 
ir Mykolas Dranga. Pilnas ka^-j 
bėtojų sąstatas bus paskelbtas 
šiomis dienomis. Simpoziu
mas įvyks birželio 27 d. 3 vai. 
p. p. Union Pier, Mich. Com
munity salėje. Rengia Varpi
ninkų Filisterių Draugija.

<nmiKnmiiMVu ■M* -.'■r .............

A. TV ERA S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavtnua ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tetr REpubUe 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX '

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

NAUJA VIETA
5 BUTŲ, 15 metų- modernus mūras 

pačiam Marquette Parke. 3 auto mū
ro garažas. Jums patiks namas, vieta 
ir k&btiu*'' 1 \

ŠVARŪS 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 ga
ražas. $28,000

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

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43 300.

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Sva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujais šildymas gazu. garažas. Arti 
video, Marquette Parke. $21,800.

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

Įdomi pfiletybės prašy- 
• K^£?9-?ž 5^'

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Paritomame naskdla.kvišokėtjt^r^n- 

’ draudą, reikia notariatas, 
? NORVILĄ

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET

K. ER INGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups lr ♦. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

i PARDUODAMAS mūrinis 6 kamb. 
3 miegamų namas prie 72-ros ir 
Talmhn.

TAIP PAT INVESTAVIMAS: 2 na
mai no 4 batus Willow Springs, UI. 
Susisiekimas Archer Avė'.

Tel. PR 8-2236 arba 257-5542.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

DAŽAU NAMUS 
E VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda. * 
L RUDIS TeL CL 4-1050

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
. IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tgl. Y A 7-5980

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolts 
3208% W. 95th St. 

G A 4-8654

SIUNTINIAI 

Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus Vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu ribas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
TuriiF leidimus dirbti mieste ir 

uznuesciuose.
Domas Žukauskas
HEATINGSHEET METAL 

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

TeL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047

fkai n avimas veltui, kreipkitės bet kada

NAUJIENAS
Lfetarin tani peris ir primk 
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