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nuteisti už Amerikos ambasado-

išspausdintas Vokietijos-Sovietų 
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AMMANAS. — Jordane tvar
ką palaiko kariuomenės ir parti-

PARYŽIUS. — Prancūzija su
trumpino karinės tarnybos laiką 
iki vienerių metų. Tarnybon šau
kiami nuo 18 metų jaunuoliai.jų laisvo apsisprendimo teise. 

Toks rūpestis — nepaprastai tei
giamas, tačiau Tamsta neturė
tum nustebti, jei, kitų nuomo-

vija ir Estija neteko daugiau 
kaip vieno milijono gyventojų 
ir, jei čia priskaitysime nacių

tarimų dokumentą, kuris iki šiol 
buvo labai slaptai saugomas abie
jų vyriausybių Bonoje ir Mask
voje. .Bonos valdžia tiria, iš kur 
laikraštis gavo susitarimų teks-
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS
teisėtu, nei saistančiu tarptauti
niu požiūriu.

Sovietų gėdingą žygį liudija 
apie trys šimtai tūkstančių Bal
tijos pabėgėlių, atsidūrusių Va-

BONA. — Vakarų Vokietijos
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Ryšium su Švedijos min. pirmininko Olof Palme viešnage 
JAV-se, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Pahnei pa
siuntė atitinkamą laišką. Jo santrauka Eltos išsiuntinėta JAV 
telegramų agentūroms ir laikraščiams. Seka laiško turinys:

Tamstos lankymasis • JAV-se 
yra svarbus įvairiais atžvilgiais. 
Viena, šioji viešnagė atkreips 
pasaulio dėmesį į Baltijos sritį

IŠ VISO PASAULIO
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tant Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Tamstai žinoma, kad minėti 
trys kraštai, pažeidus galioj u- 
sius nepuolimo susitarimus, 1940 
metais buvo užimti sovietų gin
kluotų dalinių. Baltijos valsty
bės, Stalino-Hitlerio suokalbio 
tiesioginėje išdavoje netekusios

TOKIJO. — Japonijoje apie 35 
tūkstančiai komunistų demons
travo prieš Amerikos-Japonijos 
saugumo sutartį, kuri automa-

ta įjungtos į Sovietų Sąjungą.

Baltijos valstybes, kaip masi

nus

dienos. Policija suėmė 255 as
menis, .virš 20 buvo sužeistų, 
komunistai bandė padegti kelis

RIO DE JANEIRO. — Brazili
jos vyriausybė iš trijų kalėjimų 
paleido 40 politinių kalinių, ku
rių paleidimo teroristai reikalau-

tizanai buvo pačių arabų vadų 
nuteisti mirti už dviejų ameri
kiečių išprievartavimą. Vienas 
Amerikos diplomatas Jordane 
pradingo. Palestiniečių laimėji
mai Jordane verčia manyti, kad

nuostoliai buvo didesni už Viet- BONA___ Vakarų Vokietijos
namo gyventojų, tuo pačiu tarps- ■vyriausybę sukrėtė laikraštyje 
niu, patirtuosius.

Baltijos -kraštų gyventojai 
šiuo metu tebėra išnaudojami 
ūkiniai, žeminami tautiniu po
žiūriu, jų tautinės kultūros žsi- 
lojamos, jie planingai išsklaido
mi tolimuose Sovietų Sąjungos 
plotuose ir jie metodiniu būdu 
rusinami. Maskva nėra paskel
busi noro pasitraukti iš Baltijos 
valstybių, priešingai, ji tebepa- 
brėžia pasiryžusi tuose kraštuo
se, kaip neseniai čekoslovakijo-

. je, pasilikti neribotą laiką.
Leiskite atkreipti Tamstos dė

mesį į. kitą jūsų lankymosi po
žiūrį, būtent, nesutarimą dėl 
švedų vyriausybęs laikysenos 
Vietnamo klausimu ir dėl Tams
tos dalyvavimo demonstracijoje 
prieš JĄV-bių karinius žygius 
Vietname. Savo laikyseną aiš-

taravimą: Tamsta moraliniai pa
sipiktinus Įvykiais tūkstančių 
mylių atstu ir Tamstai tylint 
tuo metu, kai kitoje Baltijos jū
ros pusėje tebevyksta aršaus im
perializmo siautėjimas. Geriau
sias būdas tokiam įspūdžiui iš
sklaidyti būtų Švedijos vyriau-

ji palaiko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvo apsisprendimo tei
sę ir nepritaria didžiosios valsty
bės naudojamoms imperializmą 
priemonėms Baltijos erdvėje. 
Mes nenorim e tikėti, kad Tam s- 

, ta vieną mastą naudojate Viet
namo, kitą gi Baltijos valstybių 
klausimu ir mes sveikintume Jū-

Piesinyie matomas lėktuvas taip suprojektuotas, kad jis galėtp skristi j erdves ir iš iv sugrįžti, 
nusileisdamas oro pagalvip' sistema tiesiai ant s, ne į vandenį, kaip nusileidžia dabar su- 

grįžtantieji ®rdvelaiviai.

BONA. — Vakarų Vokietijos vyriausybės koalicija buvo su
silpninta sekmadienio rinkimų trijose provincijose. Socialdemo
kratų ir laisvųjų demokratų partijos gavo mažiau balsų. Laisvieji 
demokratai nesurinko reikalingų 5% balsų Saai 
tinėję Saksonijoje ir provincijų seimeliuose n urės savo at
stovų. Net ir kanclerio Brandto vadovaujami ialdemokratai 
Šiauriniame Reine ir Vestfalijoje prarado 3.4%, lydinant su 1966 
metų rinkimais, ir gavo tik 46.1 nuošimtį, kai krikščionys de
mokratai gavo 47.9%.

Šie rinkimai buvo svarbūs to
dėl, kad jie laikomi lyg gyvento
jų pasisakymu dėl Bąnos vyriau-

Speu miesto, kuri kelis kari; buvo parlamente teturi 12 atstovų per- 
užėmusios komunistų jėgos. Per svarą ir tai tik gaudama paramą 
miestą eina kėlias į uostą, iš kur iš mažos laisvųjų demokratų par

tijos. šiai partijai netekus at
stovų bundesrate, kurį sudaro 10 
provincijų šeimų atstovai, krik
ščionys demokratai turi bundes
rate daugumą .ir žada trukdyti 
vyriausybės įstatymų pravedi- 
mą_pėr aukštuosius parlamento 
rūmus — bundesratą.

Krikščionys demokratai po šių 
rinkimų žada iškelti pasitikėji
mo vyriausybe klausimą,, o val
dantieji socialdemokratai grasi
na skelbti naujus parlataiento 
rinkimus, kuriuos jie tikisi laimė 
ti. Nežinia,, kaip pasielgs libe
ralinė laisvųjų demokratų par
tija, kuri šiuose rinkimuose pa
matė, kad jų susidėjimas su so
cialdemokratais gyventojų tar
pe partijos populiarumo nepakė
lė.

Dešinioji naujųjų nacių parti- 
ja surinko trijose provincijose 
vos virš 3% ir neturės atstovų 
provincijų seimuose. Komunis
tų partija irgi nelaimėjo jokių 
vietų.

LONDONAS, — Sovietų am
basadorius Britanijoje Smirnov- 
skis aplankė britų premjerą Ha
roldą Wflsoną ir pakvietė jį lie
pos mėnesį apsilankyti Maskvo
je. Stebėtojai galvoja, kad rin
kiminės kampanijos metu šitoks 
sovietų gestas padarytas siekiant 
paveikti balsuotojus, ypač kai
riuosius britus. Premjeras 
Wilsonas pareiškė rusų ambasa
doriui, kad jis negalės atsakyti į 
pakvietimą, kol nesužinos rinki
mų rezultatų.

Sihanoukas lanko 
Šiaurės Korėją

'JAS. —-Nuverstas Kam 
bodijos princas Sihanoukas iš 
Kinijos su nemaža delegacija iš
vyko specialiu traukiniu į šiauri
nę Korėją, kur jis bus preziden
to Young Kūno ir premjero Kim 
II Sungo svečias.

Geležinkelio stotis buvo iš
puošta Kinijos ir Kambodijos 
vėliavomis, Sihanouką išlydėjo

ir kiti vadai. Sihanoukas komu
nistinėje Korėjoje išbus dvi sa
vaites.

Mirė St Girdvainis
Romoje mirė Stasys Girdvai

nis, nuo 1939 metų Lietuvos Įga
liotas ministeris prie šventojo 
Sosto. Velionis ilgai sirgo. St. 
Girdvainis gimęs 1890 metais 
rugpjūčio 27 d. Užsienių k. Skau
dvilės valsčiuje, Tauragės aps. 
Baigęs Šiaulių gimnaziją, Petra
pilio ir Maskvos universitetuose 
išėjo teisės studijas, baigė 1916 
m. Maskvoje karo mokyklą. Tel
šių gimnazijoje dėstė prancūzų 
ir lotynų kalbas, 1919-20 metais 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
nuo 1920 metų perėjo į užsienio 
reikalų ministerijos tarnybą.

Diplomatas St. Girdvainis dir-

vykdomą Baltijos valstybių oku
paciją ir toje srityje vis ryškų 
žmogaus teisių pažeidimą. (E)

ryžiujet Vatikane. Kurį laiką, 
buvo protokolo direktorium už
sienio reikalų ministerijoje.

Pirmadie
nio “New York Times” antra- 
me puslapyje isspausdino žinią 
“Lietuviai protestuoja prieš ru
sų persekiojimus”, žinutėje, 
virš kurios įdėtas balsuojančio 
Brežnevo paveikslas, sakoma, 
kad keli šimtai lietuvių kilmės 
amerikiečių-paminėjo jau 30 me
tų vykdomą persekiojimą Balti
jos valstybėse.

Toliau sakoma, kad sovietų de
portacijos palietė 700 tūkstančių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gy
ventojų. Sekmadienio susirinki
mas pasmerkė neteisingą ir ne
legalią komunistų okupaciją Bal
tijos valstybėse.

Laikraštis praneša, kad New 
Yorko gubernatorius Rockefelle- 
ris savo proklamacijoje pavadi
no birželio 15 dienos, 1940 me
tų rusų invaziją Į Baltijos vals
tybes “an outrage” ir paskyrė 
sekmadienį masinių deportacijų 
paminėjimo dieną. .

♦ Vakar senatas patvirtino 
prezidento paskirtą Richardsoną 
nauju švietimo, sveikatos ir šal
pos departamento sekretoriumi.

♦ Prezidentas Nixonas šią sa
vaitę pasakys kalbą apie ekono
minę padėtį.

♦ Astronautai Borman ir Lo
veli pasveikino sovietų kosmo
nautus, sumušusius ilgo skridi
mo erdvėje rekordą.

♦ Rumunijos prezidentas Ni- 
colae Ceausescu vakar pradėjo

PASAKYTA IŠVEŽIMU MINĖJIME
ČIKAGA. — šeštadienį, birželio 13 d. Čikagos Sheraton vieš

butyje, lietuvių tautos genocido parodos atidarymo- proga, Atsto
vų Rūmų mažumos vadas kongr. Gerald Ford pasakė kalbą. Jis 
pradėjo su “Labą vakarą visiems” ir tęsė: “Mano mieli draugai. 
Mes čia susirinkome paminėti 30 metų sukakties nuo tarptau
tinės, gėdos dienos, kada Sovietų Sąjunga išplėšė iš išdidžios 
lietuvių tautos jos nepriklausomybę ir paskandino jos liaudį po
litinėje vergijoje”.

“Lietuva pateko po totalitari
nės diktatūros jungu birželio 15 
d. 1940 metais ir buvo prijung
ta prie Sovietų Sąjungos kartu 
su Estija ir Latvija. Tai buvo 
negarbingas veiksmas, su ku
riuo niekada neturi sutikti ne 
tik patys lietuviai, bet ir visi pa
saulio laisvę jnylintiej i žmonės”.

“Mano parama lietuviams”

“šiandien aš pareiškiu savo 
tvirčiausią paramą visiems tei
singiem lietuvių veiksmams at
statyti savo šalyje nepriklauso
mybę ir išlaisvinti savo tėvynę iš 
rusų kontrolės. Mano tvirčiausiu 
įsitikinimu žm,ogus, kuris yra 
atsidavęs laisvės ir teisingumo 
principams, sužinojęs, kaip So
vietų Sąjunga pavergė lietuvių 
tautą, negali kitaip elgtis, kaip 
tik būti lietuvių sąjungininku ko
voje už jų tautos išlaisvinimą”.

Kongr. Fordas, trumpai pa
minėjęs Lietuvos istorinius fak
tus iki sovietų okupacijos, kal
bėjo: “Ko daugelis amerikiečių 
nežino, tai fakto, kad virš 40Q

panaudotos Lietuvoje, iš kurios 
mano žiniomis buvo išvežta apie 
25 nuošimčiai tautos, o Maskvo
je buvo nutarimas išvežti visą 
trečdalį visos lietuvių tautos”.

“Kodėl pradėjo vežimus”?

“Kodėl šimtai tūkstančių lie
tuvių buvo išgabenti į rusų ver
gų stovyklas mes niekada tikrai 
nesužinosime. Tur būt, tai buvo 
baimė, kuri vertė sovietų val
džią tai padaryti — baimė, ky
lanti iš jėga pagrįsto laisvos tau
tos pavergimo. Jie žinojo, kad 
Sovietų Sąjunga sulaužė visus 
savo su Lietuva padarytus susi
tarimus. Rusų komunistai turė
jo pagrindą bijoti lietuvių gy- 
ventoj ų, nes 1940 metais prasi
dėjo karštos partizaninės kovos 
rezistencija, kuri tęsėsi 12 metų. 
Visuotinis sukilimas,, prasidėjęs 
prieš sovietų režimą 1941 m. bir
želio 22 d. buvo visiškas sovietų 
melo atmetimas, mėlo, kad lie
tuviai savo valia atsisakė savo

bus 4 dienas. Ateinančią savai-; ir Sibiro vergų stovyklos per ma
tę rumunų premjeras Įon Mau- Į sinius 1941—1950 metų išveži- 
rer lankysis Vakarų Vokietijoj., mus. Jie buvo sovietų teroristų

♦ Kambodijoje dėl Kompomg 
Speu miesto, kuriame įsitvirti
no komunistai, kambodiečiams 
padeda Pietų Vietnamo kariuo
menės daliniai su lėktuvais ir 
šarvuočiais. Miestas yra 50 my
lių nuo P. Vietnamo sienos.

♦ Izraelio aviacija vakar vėl 
stipriai veikė Egipto fronte, 
trukdydama egiptiečiams staty
ti priešlėktuvinių raketų bazes.

ČIKAGA. — žinomas laiškų į 
laikraščius autorius Tedia Zie- 
rins vėl Įdėjo laišką “Chicago 
Tribune” laiškų skyriuje. Jis 
prisimena 30 metų sukaktį nuo 
bolševikų, rusų ultimatumo Lie
tuvai ir jos okupacijos. Po dvie
jų dienų rusai ultimatumus įtei
kė ir Latvijai bei Estijai. Zierinš 
sako, kad Baltijos žmonės turi to 
kią pat teisę būti laisvi, kaip 
prancūzai, kurių sostinę tą pa
čią dieną, kai rusai žygiavo Į 
Lietuvą, užėmė nacių kariuome
nė. Kiek ilgai dar Lietuva, Lat
vija ir Estija bus užmirštos tau
tos, — klausia Tedis Zierins.

Birželio 18 d. Britanijos piliečiai renka naują parlamentą. Kairėje 
darbo partijos vadas, premjeras Harold Wilson, išvedus Britaniją ii 
ekonominių sunkumų. Dalinėje konservatorių partijos vadas Ed

ward Heath.

išplėšti iš savo namų. Amerikie
čiai dažnai nežino, kad apie 30,- 
000 lietuvių laisvės kovotojų žu
vo partizaniniame kare, kovoda
mi prieš sovietų okupaciją. Kai 
kurie amerikiečiai užmiršo, kad 
Lietuva ir dar 21 pavergta tauta 
uždarytos už geležinės vergijos 
ir teroro uždangos, rusų komu
nistų vadų okupacijos, prijungi
mo ir tironijos aukos”.

Sulaužė taikos sutartį

“Per mažai amerikiečių 
Lietuvos išdidžią istoriją,
mažai amerikiečių prisimena 
sijos pasĮrašytą su Lietuva tai
kos sutartį, 1920 metų liepos 12 
d,, kur sakoma, kad “Visos tau
tos turi teisę Į laisvą apsisprendi
mą”, “Rusija pripažįsta Lietu
vos nepriklausomybę ir savival
dą su visomis iš to išplaukian
čiomis teisėmis ir gera valia at
sižada visiems laikams Rusijos 
suverenumo teisių, kurias ji tu
rėjo Lietuvoje ir jos teritorijo
je”.

Nutarė išvežti trečdalį

“Dar per mažai amerikiečių su
pranta, koks buvo padarytas nu
sikaltimas, kai rusų komunistai 
perėmė Lietuvos žmones 1940 
metų birželio mėnesį. Man šir
dis plyšta, kai pagalvoju, kaip su 
vienu plunksnos brūkštelėjimu 
rusų įstatymai tapo privalomi vi
soje Lietuvoje, kaip sovietai pri
metė savo gyvenimo būdą ir iš
šlavė lietuvių papročius, kaip jie 
uždraudė religijos pamokas Lie
tuvos mokyklose, išmetė kape
lionus iš kariuomenės, uždarė 
Kauno universiteto teologijos h* 
filosofijos fakultetą, uždarė vie
nuolynus, išvarė vienuolius ir vi
sus dvasiškius paskelbė “liau
dies priešais”. Tos pačios tero
ro priemonės, kurios buvo varto
jamos Sovietų Sąjungoje, buvo

- Partizanų patvarios kovos
“Mažai amerikiečių šiandien 

žino, kad antroji žiauri sovietų 
okupacija atnešė nepaskelbtą ka
rą tarp lietuvių tautos ir Sovie
tų Sąjungos, Visam pasauliui 
buvo pademonstruota lietuvių 
drąsa ir nepriklausoma dvasia. 
Skaičiuojama, kad. tarp 30,000 
ir 50,000 lietuvių partizanų pra
rado savo gyvybes kovodami 
prieš sovietų saugumo dalinius, 
Maskva turėjo pagrindą bijoti 
Lietuvos partizanų judėjimo, 
nes tarp 1945 ir 1952 metų, kaip 
istorikai liudija, partizanai mū
šiuose nukovė apie 4,000 komu
nistų aktivistų ir apie 100,000 
MVD, NKVD ir sovietų kariuo
menės kareivių. Aš stebiuosi tų 
partizanų dvasia ir patvarumu. 
Aš netikiu, kad ta dvasia būtų 
žuvusi. Ji tebegyvena karštame 
nacionalizme tėvynėje ir čia, tos 
dvasios Sovietų Sąjunga nieka
da negalės sugniuždyti”, (b. d.)

Rengiamas veikalas 
apie genocidą

Vliko pavestas, Lietuvos Ty
rimo Institutas jau pasirašė su
tartį su dviem autoriais, kurie 
pradėjo ruošti studiją apie so
vietinį ir nacinį genocidą Lietu
voje. Knyga sudarys trys da
lys: I. Sovietinis genocidas 1940 
—1941 m., II. Nacinis genoci
das 1941—1944 m. ir III. So
vietinis genocidas nuo 1944 m.

Jei kas turėtų konkrečios me
džiagos, prašoma ją siųsti Lietu
vos Tyrimo Institutui. Knygos 
išleidimą finansuoja Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, kuris tikisi piniginės para
mos ir iš lietuvių visuomenės. 
Knyga bus pradėta spausdinti 
anglų kalba 1971 m. pabaigoje. 
Medžiagą ir aukas prašome siųs
ti šiuo adresu: Lithuanian Re
search Institute, 29 West 57th 
Str., 9 Fl. New York N. Y. 10019.
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kraujagyslių ligų. Taip buvo ma-

neimti. Vi-

PER ANNUM '0 PER ANNUM.

'0 PER ANNUM '0 PER ANNUM PER ANNUM

tabletę dienoje. Kai apsilankysi 
pas -pajėgu gydytoją, jis grei

tas nikotinu aprūpinimas rūko
riaus kūno. Nikotino veikimas

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

nuo depresijos imti po vieną ar 
tris-dienoje šitokių tablečių:

ir pakilusiu kraujospūdžiu, susi
traukimu kūno paviršiuje esa
mų kraujagyslių, pulso neregu
liaruma ir pakitimais elektrokar
diogramoje. Kraujospūdžio pa-

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

Z$AFETYOFX'
YOUR SAVINGS

Nustojusiimti ketveriopuš vais
tus, Tamstos žmonos viduriai 
pradės normaliai dirbti, nes mi
nėti vaistai, ypač Thorazinas at
palaidavo žarnų raumenis (ato
nia) . If su kuolu dabar iš tokių

UP TO . 
.520,000.. 
į?

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

"S&F.': W

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Daugelis tyrimų atlikta su ci
garete tiriant jos įtaką kūnui. 
Susekta neabejotinas tabako vei
kimas širdžiai ir kraujagyslėms. 
Tas poveikis pasireiškia tuojau 
pradėjus rūkyti. Panašus po
veikis gaunamas nikotino sulei
dus į veną. Dabar jau visiškai 
aišku, kad tabako veikimas šir
džiai ir kraujasgyslėms yra vei
kimas nikotino besirandančio ta- ■ ■ ■■
bake, ypač jo dūmuose. Užtai ci-

po tabletę dienoje — Premarin, 
5-0,625 stiprumo, žinoma, vi
sas tolimesnis gydymas turi bū
ti gydytojo žinioje pravedamas.

DIVIDEND$<COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Tegul ji geria daugiau skysčių, 
tegul valgo rupią lietuvišką duo
ną, daug vaisių ir daržovių. Nuo 
drebėjimo rankų (parkinso-

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Amerikoje gr»tt bus pradėti statyti "pepferi 
niat" namai. Kartoninių dėžių principu ptio 
nės gamins įvairaus dydžio sienas ir etosus

Su baltyminiu maistu irgi turi 
būti tvarka

Daug baltymų (proteins) yra 
liesoje mėsoje, varškėje, sūryje, 
kiaušinio baltyme, žuvyje, pupelė 
se, žirniuose. Tiesioginiai balty
mai neturi Įtakos Į kraujospū
džio pakilimą. Tik jei pas kurį 
žmogų inkstai esti sugedę, nepa
jėgia šalinti iš kūno baltyminių 
medžiagos apykaitos liekanų su 
šlapimu (azotinės medžiagos j, 
pastarosios, ima kauptis krauju- 
je. Tada .perdaug ima prisirink
ti kraujuję azotinių medžiagų. 
Pastarosios sukelia beveik mirti
ną negerovę — uremią. Tada pa
kyla kraujospūdis.

Alkoholis trikdo kraujospūdį

Daugelis gydytojų mano, kad 
alkoholis prisideda prie kraujo
spūdžio pakėlimo. Daugelis al
koholikų turi pakeltą kraujo
spūdį; jie dreba, o kartais esti 
labai neramūs. Alkoholio vie
nas gramas pagamina 7 kalori
jas — užtai daugelis alkoholikų

•dykim — lengviau bus kovoti su ta negerove.
Mediciniška tiesa

gaminami įvairaus dydžio ir skirti vasarvie
tėms, medžiotojų namams, garažų statyba 
Popierius, išteptas nedegamu stiklo pluošte 
skysčiu, galės stovėti 20 metų ir nedegti iki 

1,900 laipsnių karščio.

jąja labai rūpinuos. Dėl aišku
mo, pridedu jos geriamus da
bar visus vaistus: 1. Stelazine, 
25 mg. tabletės, po tris per die
ną. 2. Norpramin, 25 mg. table
tės, po tris per dieną. 3. Tarac- 
tan, 10 mg. tabletės, po tris per

pakilimo dėl darbo. Laimė, kad 
sunkus darbas ar toks mankšti
nimasis tegalimas tik trumpam 
laikui. Nėra davinių, kad laike 
darbo pakilęs kraujospūdis ilgė
liau išsilaikytų. Dėl darbo krau
jospūdis pakyla dėl. skirtingų 
priežasčių, negu tas spaudimas 
kyla esant ligai.

Laike darbo sistolinis krau
jospūdis pakyla dėl padažnėju- 
sio pulso ir dėl širdies išpumpuo
jamo kiekio pagausėjimo, esant 
išsiplėtusioms kūno paviršiuje 
kraujagyslėms. Gi liguistai krau
jospūdžiui pakilus (hyperten
sion) esti priešingai: tada iš
pumpuojamo kraujo kiekis esti 
normalus, o kūno paviršiaus 
kraujagyslės esti susitraukusios.

žmogaus fizinis darbas at
virkščiai santykiauja su jo kū
no riebalais; kuo daugiau darbo, 
tuo' mažiau lašinių žmogaus kū
ne. Darbas nesukelia nuolati
niai pakelto kraujospūdžio. Prie- 
šįngąi, darbas — mankšta pade
dą numesti perdidelį svorį, ir 
jis jį palaiko normos ribose. Dar
bas ir mankšta mažindami laši
nius, padeda kūnui kovoti su pa
keltu, kraujospūdžiu, nors pats 
.darbas kaipų;.toks, turi nežymią 
įtaką į kraujospūdį.

Tabako veikimas

stiprumas jų: 2-25. Te
pradeda vartoti moteriš-

Chicago Savings
and Loan Association

niškai rūkant. Jis labai ryškus 
pas naujokus rūkorius. Neįro
dyta, kad laikinis dėl nikotino 
kraujospūdžio pakilimas virstų 
į nuolatinę hypertensiją.

Kai kurie tyrinėtojai susekė, 
kad sunkūs rūkoriai kartais tu
ri pamažintą kraujospūdį. Tai 
išaiškinama tabako pajėgumu 
sukelti širdies kraujagyslių ligą, 
— net mirti Dėl nikotino nu
silpusi širdis nepajėgia gerai, 
pumpuoti kraujo, todėl gaunasi 
kraujospūdžio kritimas. Tai ro- 
do rimtą.širdies ligą, o ne kokį 
ten gėrį. Užtai visiems norin
tiems širdies sveikata džiaugtis, 
reikia šiandien mesti rūkius. 
Ypač taip pasielgti turi visi tie 
rūkosiai, -kurie jau turi pakeltą 
kraujospūdi. Jau vien dėl šir
dies ligos peę. cigaretę-apturėji- 
mą kiekvienai mūsiškis turi jos 
atsikratyti, nežiūrint, kad ir 
kaip būtum pripratęs be cigare
tės neapsieiti.

Išvada. Pakeltas kraujo
spūdis yra vienas širdies atakos 
šauklių. Nutukimas yra pakel
to kraujospūdžio draugas. Ta
bako rūkymas yra viso gyveni
mo praradimas, nes nikotinas 
sukelja širdies kraujagyslių ligą. 
0 be širdies — nė vienas dar anti 
žemės negyveno. Susirgę visi 
kreipiamės į gydytoją. Geriau 
nesirgti — užtai dabar laikas vi
siems tvarkytis su savais laši
niais ir su cigaretiniais bučkiais.

Pasiskaityti. Monographs on 
Hyperpertensioh, No. 10 in a se
ries from Merck Sharp and 
Dohme. * ' ' : •

Like a. closet full ofcEgjble bachelors for 
scatters.

But that’a the rub.
If you’re oneef those women who doesn’t 

want to get married; at least not right 
sway, you know what we mean.

You want to live a little first. You want 
to kick up your beeis, see a little of the 
world before you settle down.

But, because you’re you, you still -riant 
security.

That’s where US. Savings Bondtcome 
»- Bonds are a secure way to save. And 
you ckm’t have to be making a fortune to 
save them. Tea can get started'with just 
a few doQare a payday when you join the 
Payroll Savings Plan where you work.

And new Bonds pay S% interest when 
hdd to maturity of 5 years, TO months 
(4% the first year; thereafter .5.20% to 
maturity).* That’s &e highest rate ever.

Who knows, the money you save might 
just ©ome in handy when you fall m Jove 
and many that guy who hasn’t made his * 
first mHfion yet.

Miltinią-krakmolinis maistas 
(angliavandžiai — carbohydra
tes) — bulvės, duona, pyragas... 
pats vienas neturi įtakos į krau
jospūdžio pakėlimą. Tik perdi- 
delis suvartojimas miltinio-krak- 
molinio maisto veda į nutukimą. 
O pastarasis pakelia kraujospū
dį. Numetimas svorio iki nor
mos ar žemiau lentelėse pažymė
to svorio normalumo numuša vi
dutiniai pakeltą kraujospūdį iki 
normos. Tūli tyrinėtojai manė, 
kad pas nutukėlius pakeltas 
kraujospūdis esąs to spaudimo 
matavimo klaida. Girdi, riebios 
rankos reikalauja didesnio spau
dimo kraujospūdžio matavimo 
aparate (sphygmomanometer) — 
riebalai apsaugo arterijas nuo 
aparato spaudimo, todėl ir gau
namas pakeltas krausjospūdis 
pas riebalius. Kitiem tyrinėto
jam ištyrus tiesioginiai (specia
lia adata praduriant arterijas), 
rasta, kad virš minėti spėjimai 
nepasitvirtino: riebaliai tikrai 
turi pakeltą kraujospūdį. Jis 
kręnta riebalams kūne sumažė
jus, Išeina, kad nutukimas (rie
balų, perdaug kūne susikrovi
mas) yra vienas aplinkos veiks
nių, įtagokančių kraujospūdžio 
pakėlimą.

PAKELTO KRAUJOSPŪDŽIO VISPUSIŠKAS 
TVARKYMAS

■ - Si.

John Pakel, Sr.« Chairman of the Board

TEL. GR 6-7575

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psL, 
$1.00. - y

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU i VILNIŲ, Keiionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL §3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1S44-54 nu 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo. vadai yra ne mažiau juo- 
kmgt Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Plėperio 77-ANEKDOTUS.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So., HALSTED ST, CHICAGO,, ILL. 60608

Kava laikinai kilsteli kraujospūdį ♦
Kavoj esąs kofeinas (caf

feine) primena alkoholį — abu 
priskiriami prie vaistų (drugs). 
Kavą žmonės, vartoj a kaip prie
dą prie maisto. Vidutiniame ka
vos ar arbatos puoduke kofeino 
esti nuo 100 mg iki 150 mg. ši
tame kiekyje kofeinas jau pavei
kia širdį ir kraujagysles; trupu
tį pagreitina pulsą, širdies .iš
pumpuojamą kraujo kiekį, ir 
kiek pakelia kraujospūdį. Toks 
kavos veikimas yra praeinantis. 
Nėra jokio įrodymo, kad kava ar 
kiti kavos turintieji maisto, ga
miniai ilgesniam laikui pąįkęltų, 
kraujospūdį.
Fizinė veikla tvarko lašinius, 

o lašiniai — kraujospūdį

šiais laikais fizinis darbas bei 
mankšta laikoma geru dalyku 
širdžiai ir kraujagyslėms. Įtemp
tas fizinis darbas staiga pakelia 
-sistolinį (pirmąjį) kraujospūdį 
iki liguisto aukštumo. Antro 
(diastolinio) kraujospūdžio pa
kilimas po darbo esti nepastovus 
ir mažiau ryškus. Buvo nuomo
nių (dr. Samuel Levine), kad 
sunkus fizinis darbas ar tokia 
mankšta gali priartinti širdies garęčių rūkytojai gauną daugiau

Daktaro; išmesti negali — 
mesk vaistus lauk

Klausimas. Prašau daktaro 
patarimo, kais daryti man su sa
vo žmona, ji gyvenimo permai
nos sulaukus pradėjo labai nusi
minti. Psichiatras jai prirašė 
penkeriopų vaistų. Ji lankėsi 
pas jį trejus metus kas savaitę, 
kas dvi —I-ir vaistus gėrė kaip 
įsakyta buvo. Nelaimė kita ją 
aplankė: jipegali išeiti lauk — 
jos viduriai liovėsi dirbę. Nė gy
dytojo keižiami laxatyvai gelbs
ti, nė kiizinos padeda. O dabar 
ir tų klizitm negalima pastaty
ti, — viskas eina tuojau lauk. 
Prašau patarti man, nuo vilko 
bėgusiam ir ant meškos pate
kusiam ligonės vyrui. Aš savo

closet full of clothes 
to coll her own.

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

==== JONAS ADOMAVIČIUS, M. ,

esti nesveikai nutukę, jų vidu
riai esti atsikišę — tai riebalų 
klodas, susirinkęs ant taukinės. 
Tai nieko gero žmogui neduo
dančios kalorijos — tik riebalus 
didinančios yra tos, iš degtinės 
gautos kalorijos. Kai kurie ty
rinėtojai tvirtina, kad pas alko
holikus pakyla kraujospūdis nuo 
nutukimo. Daug tyrimų yra at
likta susekimui alkoholio trum
palaikės ir ilgalaikės įtakos krau
jospūdžiui. Susekta, kad tuoj po 
išgėrimo alkoholis truputį pake
lia kraujospūdį, padažnina pul
są ir širdies susitraukimus — pa
gausina išpumpuojamo kraujo 
kiekį. Alkoholis išplečia pavir
šutines kūno kraujagysles ir tuo 
sumažina antrąjį — diastolinį 
kraujo spaudimą. Visi tie paki
timai esti laikini. Visi jie su
sitvarko alkoholiui susidėvėjus 
kūne. Ryškesnis esti alkoholio 
veikimas jo negeriantiems, negu 
jį dažnai vartojantiems. Nepa
stebėta,. kad alkoholis turėtų il
gai besitęsianti poveikį į kraujo
spūdį.

srinKU:
lundas Lenkauskas, ME
ūsais, Dr. inž. Stepas 1
* , A.1 gis Ižukšėnas

dieną. 4. Thorazine, 25 mg. tab
letės, po tris per dieną. Tai vis 
nuo jos nusiminimo — depresi
jos. O nuo rankų drebėjimo — 
penktas vaistas; Oogentin, 2 mg, 
tabletės, po vieną per dieną.

Atsakymas. Vien^ iš dviejų

328, Julius Džiugas Stamškis — 
268, Dr. Antanas Butkus — 244.

Kandidatais liko: Juozas 
Skrmska, MD —* 231 baL ir Mil
da Jokūbaityte —— 211 baL Onio 
apygardoj iš viso balsavo 560 as
menų. . -



Strazdas, Keleivio bendradarbis, 
eilėraščiu rinkinio, autorius, ku
rį išleido jo žmona M. Strazdie-

Pradėjus veikti Lietuvių Dar
bininkų draugijai, J. Buivydas 
buvo vienas iš tos draugijos uo
liųjų veikėjų, kartu su savo žmo-

N. G. pirmuoju redaktorium 
buvo L. Prūseika, o paskui J. Jo- 
nuškis, vėliau Keleivio redakto
rius, dabar jau miręs. N. G. taip 
pat rėmė ir bendradarbiavo St.

000 narių ir virš poros šimtų sa
vo kuopų. Bet bolševizmui įsi
galėjus Rusijoje, atsirado jų pa
sekėjų ir lietuvių tarpe, žymi 
dalis lietuvių socialistų pasekė 
bolševikus. Bet pačių bolševikų 
tarpe tada taip pat atsirado sti
prus aižė j imas. Tarp lietuvių 
bolševikų išdygo, trockistai, sta- 
linistai, centristai ir dar kitokie. 
Sutarimo pas juos nebūta. Vir
šų paėmė ir vadovybę laimėjo 
stalinistai, su kuriais kartu ėjo 
karjeristas Bimba, R'. Mizaras, 
visiems besiteikstas L. Prūsei-

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Paid and- 
Compounded 

Quarter! y

jais. x
Reikalas buvo tokis : P. Cvir

ka panūdo atsilankyti į JAV su 
savo pranešimais. J. Buivydas 
sumetė jo tą kelionę paremti ir 
kvietė socialistus ir bolševikus 
parinkti aukų ir sudaryti P. Cvir
kos būsimų pranešimų maršru-

Oshorun netrukus sugrįžo šu 
pinigais, žingeidaudamas pama
tyti, kokio gyvulio organus ši 
moteris mėgins jam parduoti. 
Staiga durys atsidarė ir į kam
barį įėjo basas 10 metų berniu
kas, tos moters vyresnysis sū-

Kiek tenka patirti, šaukiamas 
56-tasis SLA seimas žada būti 
tikrai įdomus ir gausiai ne vien 
dalyvių, bet ir svečių aplankytas. 
Seimo pradžia — birželio 22 d., 
East Cornmondoro Hotel, East 
42nd St. Ten pat birželio 23 d. 
7 v. v. įvyks iškilminga vakarie
nė su menine programa ir šo
kiais.

Nors SLA centro būstinė New 
Yorke, bet, iki šioL čia SLA sei
mas nebuvo šaukiamas, todėl 
newjorkieciai, SLA rėmėjai, no
ri gerai pasirodyti, kad sugebą 
Seimo posėdžius gerai organi
zuoti' ir svečius priimti.
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“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

į statyti”...
Ši šiurpi istorija iškilo aikš- 

j tėn, kai Lagos teisme ta moteris 
S buvo teisiama už bandymą sa- 
• vo vaiką parduoti į vergiją. Didž. 
j Britanijos draugijos prieš ver- 
‘ giją žiniomis, dar 40 šalių yra, 
kur vergija praktikuojama ir

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

35%, tuomet eilinis siuvyklos 
darbininkas uždirbo tik $7 per 
savaitę), elektrizuoti siuvamas 
mašinas, vieton kojomis jais va
romas, didesnės švaros ir t. t. 
Siuvyklų darbininkai buvo vie
ningi, tai streiką laimėjo. Jonas 
Buivydas jau tada uoliai dar
bavosi tarp siuvėjų unijos narių 
ir buvo išrinktas atitinkamoms 
pareigoms. Lietuvių tarpe žymu
sis siuvėjų unijų veikėjas buvo

Amerikos Lietuvių socialistų 
sąjunga streiką visokeriopai pa
laikė, todėl jos narių skaičius to

jų buvo studentas Vinikas, būsi-1 lydžiai augo. Pirmojo pasauli- 
mas Susivienijimo Lietuvių Ame1 nio karo metais jį jau turėjo 7,-

J. Buivydas, nors ir palaikė ry
šius su R. Miząra ir Bimba, bet 
kaip viensėdžio ūkininko sūnus, 
gyveno savo pažiūromis, sava
rankiai galvojo ir nemėgo bet 
kam lankstytis. Kilus dides
niems ginčams dėl iš Lietuvos 
pasinešusio atsilankyti rašytojo 
Petro Cvirkos, J. Buivydas nu-

1970 Plymouth-Duster
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Passbook Savings 
AU accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

kad vaikas staiga miręs, kž 
ta vaiką yra pardavęs <ergu 
pirkliams.

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

Thursday, 9 A.M. to R P.M.
Saturday, 9 AJf. to 1 P.M.

H. Butam Tmrnl on Wrfmd., f^OW INSURED TO $20,000

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

AND LOAN ASSOCIATION

4240 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS ^2

PHONE: 254-4473

Raginkite savo < 
augti - taupykite

nuošė nušlifuotos svetimos kali
etai ir rašytojai savo kūriniais 
artistus, sukurdami žodžių žai
bei nuotaikas sielos gelmėse, 1

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

■MMmaMWaNWnHWWHMMBVW

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

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

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

HymovSi VoBonf
.Ouster 2-Door

Coup*

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Štai kodėl LDD valdyba, pri
siminus J. Buivydą, suruošė jo 
mirties paminėjimą.

J. Buivydo žmoną pereitais 
metais ištiko skaudi eismo ne
laimė. Floridoje ji buvo sun
kiai sužeista. Dabar jau remen- 
tų padedama gali pavaikščioti, 
bet jai teks dar gulti pakartoti
nai operacijai ligoninėn, nes kau
lai netinkamai suaugo ir reikės 
juos ištaisyti. "

J. Buivydo žmona kelis metus 
iš eilės yra buvusi Lietuvių Dar
bininkų draugijos valdybos sek
retorė, kartu su vyru dalyvavo 
Amerikos lietuvių socialdemo
kratų judėjime. Ji taip pat pri
klauso ir Susivienijimui Lietu
vių Amerikoje. Dabartinis jos 
adresas; A. Buivydas, 411 West 
28 Str., Rivera Beach, Fla. 33404.

Nepamirštas Darius-Girėnas

New Yorke veikiąs Dariaus ir 
Girėno komitetas nutarė šiais 
metais liepos 18 d. suruošti prie 
jų paminklo paminėjimą. Kas
met čia toks paminėjimas ruo
šiamas. šiemet paminėjimui 
pravesti ir žodį tarti yra kvie
čiamas dailininkas Juodis.

Tada J. Buivydas Keleivyje išėjo 
su kritika ir su Bimbos šalinin
kais nutraukė bet kokius ryšius. 
Dėl antrojo pasaulinio karo su
iro sumanymas P. Cvirkos kelio
nę įgyvendinti.

P. Cvirkos laiškas, rašytas J. 
Buivydui, atskirai spausdina
mas) .

čia tenka pastebėti, ka*d tais 
metais P. Cvirka Lietuvos bolše
vikų buvo nekenčiamas, visaip 
pravardžiuojamas.

Pradedant 1938 m. J. Buivy
das grįžo pas savus lietuvius so
cialdemokratus. Jis buvo išrink
tas Centro komiteto pirmininku 
ir tokiu, išbuvo keletą metų. Ame 
rikos lietuvių socialdemokratų 
sąjungai kelis metus atstovavo 
Amerikos Lietuvių daryboj ir 
dalyvavo jos konferencijose. 
Taip pat rėmė Balfo įsteigimą,. 
Nuo bolševizmo atsiskyrusiems 
įsteigus 'Savaitrašti Naują Ga
dynę, J. Buivydas tą laikraštį 
rėmė ir jame bendradarbiavo, 
kartu ir šį tą rašė Keleiviui. Yra 
jo parašytų keletas apsakymė-

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

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

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

J. Buivydo minėjimas

Birželio 7 d. Lietuvių Darbi
ninkų draugijos marių susirinki
me buvo paminėtas tos draugi
jos ilgametis narys, prieš du me
tus miręs Jonas Buivydas.

Jonas Buivydas gimė 1894 m. 
rugpjūčio 15 d. Armeniškių kai
me, Seredžiaus valsčiuje. Toji 
panemunės apylinkė anais me
tais pasižymėjo ne vien tik vidu
tiniokais ūkininkais, bet ir vers
lo įmonėmis, čia buvo degina
mi iš Nemuno surinkti kalkak
meniai, varoma smala bei veikė 
mažutės dirbtuvės žemės ūkio 
padargams taisyti bei kalvė ki
tiems reikalams skirta. Jonas 
Buivydas, išėjęs poros žiemų lie
tuvių kalbos “mokyklą pas vie
tos “daraktorių” Simą Aimutį, 
panūdo pramokti amato, tapti 
šaltkalviu. Bet tėvai tokiam sū
naus pasiryžimui pasipriešino. 
Ano meto kaimo žmonių suprati
mu bei dalinai bažnyčios tarny
bos įtarimu, doras ir sąžiningas 
darbas tėra tik žemės ūkyje Sū
nui nieko kito nebeliko kai pa
klusti tėvų ir dirbti žemės ūky
je. Tėvų žemės ūkyje atsiradus 
sunkumų, jų sūnus Jonas 1911 
m. išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes pas savo brolį Nikodi- 
mą, kuris jau tada buvo New 
Yorke įsikūręs, .čia pasirinko 
kito nebūto, kaip pradėti darbą 
vietos siuvyklose čia jis pramo
ko siuvėjo amato ir visą savo 
gyvenimo tuo darbu vertėsi.

Tada jau veikė siuvėjų broli
ja — siuvėjų unija. Jonas Bui
vydas tuoj tapo siuvėjų unijos 
nariu, šis įvykis ir .visa gyveni
mo aplinka vertė imtis mokslo, 
išmokti lietuvių kalbos raštu, o 
taip pat ir anglų, be kurios ap- 
seiti nebuvo įmanoma, šeštadie- 
nią ir dalinai sekmadienio vaka
rais pradėjo lankyti vakarinius 
kursus. Jo pirmu tokiu mokyto-

Norvegijos šiaruėįe gyvenantieji eskimai • lepiai turėdavo daug bėdos, kai reikėdavo savo elnius vasarai atėjus per
kelti per plačius fijordy vandenis j ganyklas, šiais motais norvegu karo laivynas atėjo lopiams pagalbon ir per

kėlė laivais ^500 elniy.

riko j e ilgametis sekretorius. Jo 
patariamas, Jonas Buivydas 
skaitė Dėdės šerno, kun. Dembs- 
kio, o taip pat J. šliupo raštus 
ir St. Michelsono redaguojamą 
Keleivį, šių raštų vedamas, jis 
susirado kebą į Amerikos lietu
vių socialdemokratų sąjungos 
vietos 19 kuopą. Tai buvo 1912 
m. Tada lietuviai socialdemo
kratai buvo, labai veiklūs. Jų są
jungai priklausė virš trijų tūks
tančių narių ir lietuvių socialde
mokratų kuopos veikė visuose di
desniuose miestuose, kur tik 
daugiau lietuvių gyveno.

Į New Yorką su paskaitomis 
atvažiuodavo J. Grinius, J. Šu
kys ir P. Grigaitis, kur buvo at
vykęs iš Šveicarijos. Visų buvo 
mėgiami saikingi, gerai apgalvo
ti, toli į ateitį įžvelgią Dr. P. Gri
gaičio pranešimai. Tada New 
Yorko Lietuvių socialdemokra
tų 19 kuopos žymesniais ir veik
lesniais nariais buvo Jonas Gri
nius, Juozas Šukys, P. Bukšnai- 
tis, Iz. Matijošaitis ir kiti.

1913 m.-New Yorke įvyko‘di
dieji siuvėjų streikai, kurie gar
sėjo po visą Ameriką. Viso strei
kavo per 150 tūkstančių siuvyk
lų darbininkų. Buvo reikalauta 
48 valandų darbo savaitės, už

žmonių Sovietų vergų darbo sto
vyklose.

Afrikoje nemažą prekybos da
lį tebesudaro vaikai. Tėvas, ne
pajėgdamas išmokėti skolų, per
leidžia skolintojui savo vaiką 
skolai “atidirbti”. Skolintojas 
gauna iš tėvo sutikimą jo vaiką 
išsiųsti į kokią nors tolimą vie
tą. Pradžioje tėvai gauna iš vai-

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

\ S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiką mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

kryKtavimai. Naujienose galima gauti šią perlą ir žemčiūgą mūsą mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail P. Lapės gaudai 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 NarOnė, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psL. 
Kainuoja 2.00 dol.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip
pasaką, apie pa ' “ ’
didelio formato 
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 novelią jaunimui ir suau
gusiems. 213 psL, kaina 2 doL

Nedaug kas žino, kad didysi 
ranauskas parašė Anykščių Šile 
tuviu kalbos lankstumą poezijoje

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. 1

nūs. Jis yra jūsų”, pasak 
ką atlydėjusi motina. "Jei

Afrikoj motinos vaikus 

parduoda raganų vaistam
Newsweek Service praneša, 

kaip vienas policijos detektyvas 
Samuel Oshorun Nigerijos sosti
nėje Lagos padarė “biznį” su vie
na 45 metų amžiaus Dahome ne
gre motina.

Pasivadinęs raganiumi, Osho
run pasisakė tai moteriai, kad 
“vaistams” pagaminti jam yra' 
reikalingi jauno berniuko širdis 
ir smegenys. Moteris sutiko jam 
tokių “žaliavų” pristatyti už $2,-

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r
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(Tęsinys)
Lietuvių kalba užteršiama ru- 

sybėmis ir svetimybėmis. Daž
nai okupuotojo Lietuvoje girdi
ma tokie rusiškai-sovietiniai da
riniai: agitbrigada, deputatas, 
komsorgas, kultmasovikas, par
torgas, partkomas, partkabine- 
tas, univermagas; hibridiniai žo
džiai: antiliaudinis infragarsas, 
superdangoraižis; nusižiūrėjus 
Į rusus sudarytas kolūkis, 
“Pramprojektas”, “žemprojek- 
tas”; vertiniai: ikiburžuazinis,

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

Nenuleiskime rankų
Mums yra gerai žinomos okupanto pastangos sukelti 

kivirčus lietuvių tarpe, Įtraukti i savo pinkles neapdai
rius, politiniai neišprususius , neinformuotus, bet dide
lei? puikybėn pakilusius jaunuolius. Mes žinome, kad ka
ro metais ir tuojau po karo jis vartojo žiaurią prievartą 
savo kraštą ir teises gynusiems lietuviams naikinti. Vie
nus žudė pačioje Lietuvoje, o kitus siuntė Į Rusijos šiau
rę, kad ten mirtų nuo bado, šalčio ir Įvairiausių ligų.

Šiandien okupantas naudoja kitas priemones, bet jo 
tikslai yra tie patys, šiandien okupantas nori nutildyti 
laisvan pasaulin, ypač Amerikon patekusius lietuvius, 
kad prieš 30 metų lietuviams padarytoji skriauda būtų 
užmiršta. Vietoje ginkluotų čekistų siunčia dainininkus; 
vietoj žiaurių grasinimų, kalba apie “kultūrinį” bendra
darbiavimą. ‘•Kultūrinio” bendradarbiavimo šalininkų 
okupantui pavyko rasti kiekvienoje politinėje lietuvių 
grupėje ir tikybinėje organizacijoje. Rusų propagandai 
patikėjo sovietų kolonialinės politikos nepažįstantieji ir 
imperialistinių rusų tikslų nežinantieji žmonės. Sovietų 
propagandos mašina bandė net viltį susilpninti tiems, ku
rie rusus gerai pažįsta ir patarinėjo savo tautiečiams ne
nuleisti rankų ir nenusiminti.

Praeitą šeštadienį Chicagoje atidalyta lietuvių tau
tos naikinimo paroda ir parodos atidarymo bankete paša-, 
kytos kalbos aiškiai parodė, kad už gimtinį savo kraštą 
kovojusieji lietuviai neprivalo. nusiminti. Parodą aplan
kiusieji amerikiečiai buvo dėkingi lietuviams, taip, gerai 
sutelkusiems lietuvių tautos naikinimo duomenis ir net 
svarbesnius dokumentus. Parodos eksponatus mačiusieji 
amerikiečiai norėtų, kad surinktus dokumentus pamaty
tų mokslus einantis Amerikos jaunimas. Tada jis nešū
kautų prieš karo veiksmus Vietname, bet reikalautų lais- j 
vės Lietuvai, Latvijai ir Estijai. V o

Amerikiečiai žinojo ir girdėjo apie Lietuvos ir kitų į 
Pabaltijo kraštų okupaciją, bet niekad visas krašto paver
gimas jiems taip ryškiai neatsistojo prieš akis, kaip Ame
rikos Lietuvių Tarybos suruoštoje lietuvių tautos naikini
mo parodoje. Suvažiavusieji visuomenės veikėjai, kon
greso atstovai ir politikai žiūrinėjo kiekvieną svarbesnį 
eksponatą ir domėjosi žiauriais prievartos veiksmais. Jie 
buvo girdėję apie sovietų ultimatumus ir tankų pasiunti
mą į Lietuvą, bet jiems nebuvo žinomos Pravėniškės, Rai
nių miškelis.

Genocido parodoje drąsinančias kalbas pasakė JAV

ikikapitalistinis, ikimokyklinis, 
ikirevoliucinis, priešakinis moks 
las, priešakiniai darbininkai (la
biausiai susipratę, pažangiausi), 
priešakinė technika, statyti ko
munizmą; per rusų kalbą atėjo 
lietuvių kalbon anglicizmų (ypač 
terminų): bitlai, dispečeris, di
zaineris, džemperis, gidai, hobi,

kempingas, refridžeratorius, rei
das, traleris, troleibusas ir kt. 
(Plačiau žiūr.; A. Salys, Russi- 
anization of the Lithuanian Vo
cabulary under the Soviets. — 
Lituanus, 2, 1967, p. 47-62).

Rusų primestas ir svetimųjų 
tikrinių vardų rašymas ne origi- 
naline forma, bet pagal tarimą, 
pvz.: James Joyce — Džeimas 
Džoisas, Anthony Trollope — 
Entonis Trolopas; Antonio Bel- 
lucci — Antonijus Belutis; Ge
orges Braque — žoržas Brakas,- 
Andre Gide — Andre Židas, An
toine de saint-Exupery-Antua- 
nas de Sent-Egziuperi; Alfred 
Senn —- Alfredas Zenas, Neue 
deutsche I.iteratur — Noje doiče 
literatui, ir t. t. Sutikęs taip ra
šomustikrinius vardus, sunkiai
susigaudysi, kokie čia žmonės tu
rėta galvoje. Iš fonetinių sve-

kongreso atstovas Roman Pucinski, turiningai kalbėj’o 
Vliko pirmininkas Dr. K. Valiūnas, Lt lietuviams nepa
prastai šiltą ir nuoširdžią kalbą pašaL Gerald Ford, res
publikonų mažumos vadas atstovų rūmuose. Visą jo kal
bą spausdinsime kitoje šio laikraščio vietoje, bet šiandien 
negalime nepacituoti kelių jo pasakytų minčių. Kongre
so atstovas Fordas, priminęs susirinkamiems kelis lietuvių 
tautos istorijos ir rusų okupacijos faktus, tarė:

“šiandien aš prižadu rimtą savo paramą, ir tikiu, kad 
visi amerikiečiai parems teisėtus lietuvių reikalavimus 
atstatyti jų kraštą, kaip nepriklausomą valstybę ir išlais
vinti gimtinį jų kraštą iš rusų kontrolės.

“Esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus, išpažįstąs 
laisvės ir teisėtumo principus, ir gavęs žinių apie tai, ko
kiu būdu Sovietų Sąjunga pavergė Lietuvos gyventojus, 
negali nebūti lietuvių sąjungininkas nuolatinėje jų išsi
laisvinimo kovoje”.

Respublikonų vado Gerald Fordo šiltų žodžių ir nuo
širdžiai prižadėtos paramos lietuviai niekad nepamirš. 
Iki šio meto nei .vienas tokią įtakingą vietą turįs respubli
konas taip šiltai nepritarė pavergtos lietuvių tautos by
lai, kaip tai padarė Gerald Ford. Jeigu genocido paroda ir 
neatneštų daugiau naudos kovoje už gimtinio krašto lais
vę, tai ją vertėjo suruošti tokiam svarbiam respublikonų 
pareiškimui gauti. Parodos- vadovybė, pakviesdama res
publikonų vadą specialiai atvykti į Chicagą, padarė didėlį
ir naudingą žingsnį.

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
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siu regionų deimantingumas betgi la
bui ribotas, nuo keliasdešimt iki keliu 
k/K.skmcių karatų per metus.

Kitose Ausralijos provincijose dei
mantų randama mažiau. . Queenslan- 
do provincijoje pagrindiniai laukai yra 
Mary upėje prie Wallerawang Palmer 
ir Gilbert aukštupiuose. Pietų Australijo
je — Echunga aukso plovyklose, apie 32 
km. i pietryčius nuo Adelaidės, Viktorijo
je — Bceclnvorth apylinkėse ir netoli Mel- 
bourno. Kiek daugiau deimantų rasta Va
karų Australijoje Freemantle ir Nullagine 
apylinkėse, bet paskiausiu laiku radinių ir 
ėia maža. Deimantų radiniais vienu metu 
buvo išgarsėjusios Goriuos aukso plovyk
los Tasmanijoje, į kur laimės ieškotojai 
linuke tūkstančiais iš visų Australijos 
kampų, bet apie didesnius radinius žinių 
m Imvo ir nėra.

l>c\uk visur Australijoje deimantai 
iand;;:; : kartu su auksu, o taip pat ir ki- 

akmenimis: rubinais, sefy- 
ra/ •isfrimi. turmalinais. granatais, jas- 
P< ‘.. . 'A; s ir kt. siu ūkinėm! taip pat

.. n r»cr daug, bet visur jie malo- 
'nm deimantų icškotojanis.

IdVVAN’AI -- GUIANOS ATEITIS

P A ’Aojc be Brazilijos deiman
tais tu. \ ra Guiana, neseniai bu

itimvardžių rašymo gražiai pa
sijuokia vilnietis Vytautas Land
sbergis: “N dėjęs kartą Debiusys 
į teatrą ir sako Bizei: būk žmo
gus, atiduok Zoliai dešimt fran
kų, aš už juos pirkau natų po
pieriaus, rašysiu skereą. Betgi 
tu, maestre, Įkaušęs!? Ar ne iš 
Merimių eini? Saugokis Rave
lio!... (Literatūra ir Menas, 38, 
1968, p. 5).

Sovietai^ norėdami, kad ryti
niai Lietuvos pakraščiai tauti
niu atžvilgiu būtų labiau mišrūs, 
negu lietuviški, visaip proteguo
ja lenkus ar aplenkėjusius lietu
vius bei gudus, skiria juos viso
kiais vietos pareigūnais. Tokiuo
se rajonuose lengviau įsigalėti 
ir rusams kolonistams. Todėl čia 
apstu visokių partinių “darbuo
tojų”, sovchozų ir kolchozų pir
mininkų ir 1.1. Silpninama lietu
vybė ir Klaipėdos krašte.

Nebėra tėvynės, beliko tėviš
kė... “Tėvynė” yra gavusi visiš
kai naūją prasmę: “Tėvynė yra 
Sovietų Sąjunga. Lietuviškoje 
sovietinėje spaudoje raginama 
mylėti “brangiąją socializmo Tė
vynę”, “brangiąją, tarybinę Tė
vynę”, rašoma, kad “komjau
nuoliai gynė Tėvynę, kai ją už
puolė hitlerininkai” ir t. t. Lie-
tuviams tėra likusi “tėviškėlė”, 
“gimtoji žemė”... Tik pastaruo
ju metu eilėraščiuose “Tėvyne” 
pavadinama ir Lietuva (Perga
lė, 3, 1970, p. 101-103).

Pavergtų tautų rusinimas tu
ri gilias šaknis senojoje carinės 
Rusijos imperijos tautybių poli
tikoje. Kad būtų lengviau susi
doroti su pavergtomis tautomis, 
carinė Rusija "buvo išvysčiusi 
planingą rusinimo sistemą: slo
pinta atskirų tautų tautinė są
monė, brukta rusų kalba į vie
šąjį gyvenimą, mokyklas, piršta 
žmonėms pravoslavija, raginta 
pamilti carą, rusus. Po 1863 m. 
sukilimo Rusijos valdžia buvo pa
reikalavusi iš vysk. Motiejaus 
Valančiaus, kad jis 1866 m. ge
gužės 8 d. Kauno katedroje pa
sakytų pamokslą, kuriame būtų 
pareiškiama; “Meilingi mano 
vaikai! Pasitikėdami Aukščiau- 
siuoju Dievu ir Maloningiausiuo- 
ju'Monarchu, turime vilties, jog 
anksčiau ar vėliau išnyks sukili
mo pasekmės. Bet kaip gi mes 
turime ateityje apsisaugoti nuo 
visų panašių ‘pasikėsinimų? — 
Kartą ant visados turime atsi
sakyti minties, jog būsime kada 
nors savarankiška valstybė, ne
priklausoma nuo Rusijos... Mes, 
būdami dalele nedalijamos Rusi
jos, privalome mokytis rusų kal
bos, neužmiršdami savos lietuviš
kos ir žemaitiškos, turime rusus 
mylėti kaip savo brolius” (Kun. 
A. Alekna, žemaičių vyskupas 
Motiejus Valančius. Kaunas, 
1923). Carų pavyzdžiu ir rau
donasis rusas siekia suniveliuoti 
ir asimiliuoti pavergtas tautas.

(Pabaiga)

NEMOKAME LAISVE NAUDOTIS
Nuo geležinių retežių* pabė

gome, auksinius retežius patys 
neriame :sau ant kaklo. Atro
do, kad auksiniai retežiai yra 
geresni ir mūsų nešmaugs.

Kodėl mes pasidarėme tokie 
naivūs ?
amerikiečių, kad jie padeda

Labai šiltai buvo sutiktos prezidento Nixono ir vice
prezidento Agnew atsiųstos telegramos, kurias šiomis die
nomis spausdinsime. Tai parodo, kad respublikonų admi
nistracija nesirengia daryti rusams bet kokių nuolaidų 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių sąskaitom. uTA-ĄĄA

Parodoje buvę amerikiečiai suprato lietuvių surink
tus ir gerai aptvarkytus duomenis apie gimtinio "mūsų 
krašto pavergimą. Jie pageidavo, kad galimai didesnis 
besimokančio jaunimo skaičius galėtų pamatyti tai, ką tie 
“taikos apaštalai” ir “taikos šalininkai” padarė Lietuvoje. 
Reikia tartis su atsakomingomis JAV įstaigomis ir mc- 
kyklų administracijomis, kad būtų sudarytos sąlygos pa
matyti lietuvių suruoštą genocido parodą. Parodą turėtų 
pamatyti kiekvienas “kultūrinio” bendradarbiavimo ša
lininkas, kad žinotų, kokio bendradarbiavimo siekia sovie
tinis imperializmas.

Kodėl dabar jau jiems tik. mes 
esame tokie brangūs ir negali 
mūsų užmiršti? Jei ankstesni 
metodai su koliojimais nepa
sisekė mūsų apgauti, tai dabar 
nori Tro j as arklį įvesti su dai- 

Kartais stebimės iš i na ir šokiais. Pakeitė taktiką, 
i < ”

komunizmui. Nėra ko stebėtis,) . A _ 
jie jo nepažįsta. Bet mes patys 
patyrėme ant savo kailio ir vis 
ką palikę galvotrūkčiais bėgo- 
me nesvarbu kur. ?;

O dabar jau viską pamiršo
me; per daug laisvės turėda
mi, pradedame jos nevertinti. 
Su atsiųstais okupanto agen
tais pradedam bičiulautis, jų 
dainelių klausytis ir nukirptais 
tautiniais sijonais džiaugtis, 
tai yra mūsų Tėvynės okupan
to darbas.

Koks skirtumas, kas tą ben
dradarbiavimą platina, oku
panto pasiųsti solistai, Norei
ka, Daunoras, Lingys, išmo
kęs Sagio Grandinėlę, ar čia 
atvažiuotų J. Paleckis, A. Snieč 
kus. Jie visi yra užsitarnavę 
okupanto pasitikėjimą, jie ne
dirba lietuviams ir Lietuvai, 
jie dirba Maskvai. Ar jie buvo 
kada nuvykęs į Sibirą palinks
minti ten vargstančių brolių?

vo spaudoje rašyta, kad 
pantas mėgins siųsti daugiau 
savo lakštingalų į JAV ir skal
dyti lietuvių visuomenę. Nerei 
kęjįo ilgai laukti, kaip lakštin
galos viena po kitos lanko 
Amerikos lietuvius. O mūsų 
spauda ir radijas jiems talki
ninkauja, skelbia garsihinius 
ir kviečia visuomenę atsilan
kyti.

Nors spaudoje apie tai buvo 
plačiai išaiškinta, bet atrodo, 
kaip balsas šaukiančio tyruo
se.

Kaip reikia suprasti, ko mes 
norime? Būdami vergijoje, 
veržėmės į laisvę per kulkas. 
Kuomet esame laisvėje, vėl 
stengiamės užmegzti ryšius su 
okupantu ir šokti pagal jo 
muziką.

Okupantas naikina->'mūsų 
tautinį turtą mūsų pačių ran
komis, o mes džiaugiamės ir 
plojame.

Atrodo, kad laisvė yra labai 
sunkiai pakeliama. Ar'nerei
kėtų'' sudrausti tuos, kurie 
puolasi į bendradarbiavimą su 
okupantu, o ne visiems pritar
ti ir eiti užpildyti sales, pasi
klausyti atsiųstų lakštingalų.

Ar dar nepažįstame komu
nizmo laisvės, kas ir kur gali 
pajudėti be jų.leidimo? Jei jau 
lakštingalos gali laisvai išva
žiuoti, tai kodėl mes negalime 
laisvai į Lietuvą nuvažiuoti, po 
visą kraštą pasivažinėti be 
Maskvos sutikimo. O ne taip 
kaip cirko drambliui uždary
tam narve, būti nuvežtam, o 
jie atveš tavo gimines parody
ti. Atrodo, kad jie gyvena Mė
nulyje ir yra nepasiekiami. Tai 
okupantas padarė ' didelį pasi- 
tarnavimą, atvežė tau parody
ti. Bet'ta visa galinti kompar
tija ir Mėhiilio nesugeba pa
siekti, kol dar nepasisekė iš
vogti Amerikos skridimo j Mė
nulį planų, kaip išvogė atomo 
planus. A. Marina

o tikslai tie patys.

Ar ne tokie patys jietuviąi 
skverbėsi į -partizanų būrius, 
siūlydamiesi jiems padėti, o 
paskiau išduodami mirčiai?

Partizanų. Lietuvoje jau ne
beliko, tai okupantas savo 
patikėtinius siunčia į Ameriką.

O čia vėl mūsų pačių tarpe 
atsiranda geradarių bičiuliau
tis su okupanto : pašiautiniaK. 
Užsako sales ir kviečia visuo
menę pasiklausyti, kaip oku-. 
panto lakštingala-gražiai lietu
viškai čiulba. Iš to okupantui 
dviguba nauda, pasirenka pi
nigų ir dar tarp lietuvių pava
ro kylį, kad geriau vyktų skaL 
dymašis.

Ar daug tarp mūsų yra to
kių silpnavalių, kaip Juozas 
Mikuckis, išvykęs "pasitarnauti na saugotis šių dalykų: 
okupantui. ,O kuriant nepri- ’ 
klausomą Lietuvą, buvo vie
nas iš stulpų. Jau pranašystė 
pildosi. ,

Po V. Noreikos koncertų burkus.

Raudonojo Kryžiaus 
įspėjimas

Amerikos Raudonasis Kry
žius, ryšium su prasidedančiu 
maudymosi sezonu primena, 
kad pernai Lje|X>s 4-tosios sa
vaitgalis tragiškai baigėsi ke
turiems chicagiečiams: jie pri
gėrė besimaudydami.

Šiais metais irgi tūkstančiai 
ir tūkstančiai čhikagiecių Lie
pos 4-sios sayaitgalį praleis 
prie ežerų ir lipių besimaudy- 
danri.* Kad nepasikartotų pe
reitų metų tragedija, Raudo
nojo Kry’žiaus pareigūnai ragi-

: 1. ne
plaukti-toli nuo kranto; 2. pri
žiūrėti vaikus; 3. nesimaudyti 
vienišiem, kur negali būti 
suteikta pagalba nelaimei išti-

vusi britų kolonija, dabar tapusi, nepri
klausoma valstybė. Deimantų taip pat ran
dama Venecueloje ir Suriname, bet kol 
kas ten radiniai didesnio dėmesio neža
dina.

Guianos deimantų laukai yra Mazaru- 
ni ir Essequibo upių santakoje. Iš Geor
getown, ^Guianos sostinės ir pagrindinio 
uosto prie Atlanto vandenyno, ši vieta pa
siekiama per 15 - 20 dienų upėmis ir klam
piais džiunglių keliais, visa manta nešan
tis ant savęs. Deimantingieji klodai suneš
ti upių, pagrindinė deimantingoji uoliena 
nežinoma. Deimantingieji sluogsniai pu
siau purūs ir palaidi, pusiau iš kietos uo
lienos, daugiausia kelių pėdų storumo. 
Kartu su deimantais čia randama turma- 
linų, topazų, korundumo akmenų ir auk
so. Deimantai nedideli, liet geros kokybės. 
Vidutinis jų dydis — 0.20 1.50 kt. Dei
mantai čia atrasti 1890 m. ir per pirmąjį 
dešimtmetį užregistruota apie 3.000 radi
nių. Manoma, kad jų čia rasta žymiai 
daugiau, bet atsargumo sumetimais regis
truotas tik kas kelintas radinys.

Guianos deimantų laukai yra apie 3200 
km. į šiaurės rytus nuo Brazilijos deiman
te ngiausiųjų vietų, ir nors žemės sudėtis 
tokia pat, kaip prie Diamantino, mano
ma, kad pagrindiniai deimantų ištekliai 
yra kur nors kitur, bet ne Brazilijoje. Vie
ta hiriama ne tik Guianoje, bet ir Surina
me ir Venecueloje. Jei kada pasiseks šio
se vietose surasti pirmines deimantus sau- 
gojančias gyslas, šio krašto, kaip ir Bra-

, zilijos, ateities deimantų produkcijoje gali 
būti labai reikšminga. -

DEIMANTĘ LAUKAI JAV — BĖSE

Jungtinėse Amerikos Valstybėse dei
mantų randama bent keliuose toli vienas 
nuo kito esančiuose regionuose, bet nei 
viename jų nerandama tiek, kad komer
ciškai apsimokėtų laukų :eksploatavimas. 
Deimantingieji sluogsniai čia yra ir upių 

-pakraščiuose, ir kalnų konglameratuose, 
bet nei vienoje vietdje: jie nėra rasti pir
minėje padėtyje, j.o tik sunešti ir sustum- 
dyti iš tolimesnių vietų. Geologiniai tyri
mai vykdomi gana plačiai, ir yra visokių 
teorijų apie jų atšitadimą, tačiau toliau 
teorijų‘ir spėliojimų dar nenueita. j

Rytiniame krašto regione deimantų ran 
dama pietinėse Apalašo kairių pašlaitėse, 
Blue Ridge srityje. Kiek daugiau deiman
tų rasta George Jr North Carolina šleifuo
se, šiek tiek Soūth Carolina ir vienas kitas 
akmuo Kentucky ir Virginijoje. Tarp šia
me rajone rastų deimantų minėtinas “De
wey”, apie 24 kt?akmuo, po šlifo virtęs 12 
kt. Radinys datuotas 1885 m., ir jį sekė 
trumpa, bet stipri deimantų karštligė. Vie
ta — Manchesterilfaimelis Virginijos steite. 
Akmens kokybė prasta, ir anuo inetu jis 
nebuvo vertas 400 dol., bet kadangi jis 
amerikiečių akmuo ir tuo pačiu nepapras- 
as, už ji gauta bent dešimt kartu daugiau.

šiame regione, ypač Carolina steite; 
Blue Ridge kalnuos, deimantai randami 

; kartu su auksu, Vieta geologine sudėtimi j

labai panaši į Diamantino Brazilijoje.' * Di4 
džiausi čia rastų akmenų .yra apie 4 kt, 
bet visi reikšmingęsnieji radiniai yra rasti 
praėjusiame šimtmetyje, o dabar deiman
tų visai nerandama. Keli mažesni akmens 
rasti Kentucky upėje.

Kitas deimantingas regionąs yra Didžių 
jų Ežerų srityje, Wisconsin, Michiganj 
Indiana ir Ohio šleifuose. Pastaruose fri-j 
juose steilūose^— Indianoje, Michigane ir 
Ohio užregistruoti'tik pavieniai atsitikti
niai radiniai. Wisconsin šiuo atveju kiek 
laimingesnis. Pirmasis šiame steite rastas 
akmuo buvo stambus 16 karatų dydžio, 
bet gelsvos spalvos ir menkos kokybės; 
Radinys datuotas 1867 m., vieta — Eagle; 
Waukesha cohnfej. ) Laimingoji radėja bu
vo neturtingo fanneHo žmona, kuri, neži
nodama, ką radusi, pardavė vienam MiR 
waukee laikrodininkui, taip pat nežinoju
siam ką perka," už vieną dolerį. Tik po ke- 
lerių metų laikrodinihkas ‘dpsižiūrėjo be
turįs deimantą ir pardavė jį Tiffany fin 

■mai New Yorke iiž‘850 dol. Farmeriš pa
traukė laikrodininką įūeišmą už apgavys
tę, bet bylą pralaimėjo. Praėjusio šimt
mečio pabaigoje, 'beieškant aukso, dei
mantų rasta kėliose Wisconsin vietose, kiek 
daugiau Dana kauntėje prie Oregon mies
telio. Visi šia rasti deimantą yra sunešti
nės kilmės, bet iš kur—tėra spėliojimų. 
Pagal kiek plačiau priimtą teoriją, pa
grindiniai šių deiniintų ištekliai turėtų bū-* 
ti kur nors Hudson ar James įlankų pa* 
kraštyje toli šiaurėje, Kanados žemėse. '*

Dar pora deimantingų regionų yra toli 
vakaruose, Kalifornijoje ir Oregone, Sier
ra Nevada ir Cascada Ridge kalnų srityse. - 
Visur su deimantais randama aukso, Dei- 
mantingi sluogsniai čia buvo upių pakraš
čiuose ir seniai išdžiūvusių upių vagose ir 
slėniuose. Radinių labai nedaug, Di
džiausias — 7.5 kt dydžio. Kiek pavėluo
tai ištyrusi šias vietas, prieita išvados, kad 
šios vietos galėjusios būti žymiai reikš
mingesnės. Aukso karštligės metu auksa
kasiai šiose apylinkėse ‘ daug akmenų su
naikino, tikrindami juos kūjų smūgiais. 
Nuo tų smūgių daug akmenų'pavifto į mil
tus, kurių'aptikta tai viėnur, tai kitur ap
leistose kasyklose.

(Bus daugiau) '

T E R R A
Savininkai V. ir U. CIVINŠKAI

Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai — 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, Ill.
Telef. 434-4660

Skaitykite1 ir platinkite
D i e n ras t i
O A U J "A S”
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ir šeštad. tiktai susitarus.

PERKRAUSTYMA1

r
T~

1MINSKAS

lt

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDASPROTOISTAS

Aparatai - Protezai, Meet Ban
dažai. Speciali pasalta ko jonu 
(Arch Supports) ir t t

‘spragsėjo” linksmas 
■ Čaikovskio baletas

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

R«id.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

DR. S. BOS 
r«tef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po piety 1-3; vak. 7-8 
ciatai antradieniais ir penktadienisi, 
L'reciad. ir sekmari, ofisas uždarytas. 

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

Leidime! Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R E N A S 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. ANNA BALANAS
AKIU, AUSŲ. NOSMt 
:R GCRKLtS L1GO4 
PHiT'ALKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofi*e t.laf,: PRospact 8-3229
Rexid. telef.; WAJorook $-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto. 
nuo T iki V vai. vak. ITeČ. uždaryta.' 
Ligonius ppriima tik suaii&rus.

Rex. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). T«L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Kad ir sultingai sužaliavęs 
gegužis, bet ne kartą apvylė sa
vaitgalių laukiančius čikagie- 
čius dažnu oro kaitaliojimųsi — 
po saulėtų savaitės dienų stai
giai perpus jį atvėsindamas ir 
paslėpdamas saulę po vandens 
pažliugusiomis debesimis. Tik 
išaušęs birželis pristatė subren
dusį pavasarį jo pastoviai gai
viame gražume. Tad ir į lietu- 
viškbs apylinkės krikštynas už
tikrintai vyko daugybė lietuvių 
iškilmingai apvainikuoti vietovę 
Lithuanian Plaza vardu.

Pirmame šio mėnesio savait-

galyje kas galėjo ir kas kur no
rėjo keliavo į gamtą, j orą be 
baimės sušlapti ir gauti slogą. 
Ištikimas vasaros šeštadieniams 
žalioje gamtoje Alvudas taip 
pat teikė jaukų pasibuvimą Mar
quette Parko aikštėje popietės 
valandomis besilankantiems tau-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrist a s

DR. EDMUND Ė C1ARA
Z7UV W. 5ist STREET

TeL: GR 6-2400
pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

f, antrad. penkt. 10—4, ir 
šeštad. 10—2 vaL

Rez. Gi 84)873

DR. W. M. EISiN - EISINAS f 
AKUŠERIJA ir moterų ligos

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-
< siliepia, skambinti Ml 3-00QL

DU A. JENKINS |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

ORTHOP EDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rč St^ Chicago, IIL 60629 

TeUf.: PRo^pect £-5084

Treč. ir šeštaa. uždaryta
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 > 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tei. ofiso: PR 8-7773; rex.: PR 6-4732

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

Valandos; pirmad., ketvirtai, 5—8, 
antrad. 2—4. > ;

JEI LANGAS BENT 15 INČŲ, 
TAI GALIT GAUTI GERĄ :

ORO VĖSINTUVĄ
' 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ! i
N?-'.. - : - ' '

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

—
___________ =■ _.

J

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 . N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR4-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
X 2^54 WEST 71st STREET , 
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 19 iki U ir nuo 4 iki 8, o šešta-

• < . dieni nuo 9 iki 12 vaL. 
Trečiadieniais, uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 4r chirurgija

Ofisas 2750 West 71 st St 
Tel. 925-8296

Valandos: 2—3 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak; 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

Lietuvių kalta: kasdien nuo pirma- 
dienio iki penktadienio 1*9—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.- ."

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S K U R SI JOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines x 
į Ameriką. ‘ CV

- Kreipkitės į . - ;;
■ '■ * * į A ,

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ -
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. (Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

tieėiains, besiklausant lietuviškų 
melodijų iš mikrofono bei pasi
gardžiuojant lietuviškos virtuvės 
gaminiais. Tą birželio 6 dieną 
Povilas Dirkis paskaitos rėmuo
se priminė lietuviams, koks tra
giškai liūdnas yra mums lietu-, 
viams birželio mėnuo, Lietuvą 
ištikus istorijoje nežinomo žiau
rumo okupacijai.

Gi nerūpestingi vaikučiai, sau
gūs nuo bet kokio pavojaus, bė
giojo čia ir žaidė. Rainiai ilsė
josi ir suaugusieji Saulei nusi
leidus, tarp medžių ištiestoje 
drobėje “spragsėjo” 
filmas 
‘^Spragtukas”. Tai dr. J. Ado
mavičiaus dovana poilsiauto
jams. Vakaras buvo tiek užbu
riančiai pavasariškas, jog ;ir be 
filmo tokiais vakarais malonu 
svajingai rymoti slėpiningoje 
paiko sutemoje, aplinkui žibu
riuojant gatvių ■ šviesoms.
. Sekmadienį, birželio 7 d. Al

vudas ir vėl laukė svečių nuo 2 
vai. dienos ir buvo labai gau
siai aplankytas įvairaus amžiaus 
tautiečių. . Užkandinės produk
tai greitai išnyko. Didžiai pa
geidaujamos giros dar greičiau 
pritrūko. .

Vaikų teatro direktorius Alfas 
Brinką vadovavo žaidimams 
Veik keturiasdešimčiai vaikų iki 
vakaro. Nuo mažiausio iki pa
auglio vaikai buvo, užimti jiems 
pritaikytais žaisti įrankiais ir 
pačiais žaidimais su tarpusavio 
varžybomis greitume, miklume 
ir sumanume. A. Brinkai talki
no kiti du alvudiečiai,. Jonas 
Narųkynas ir Jonas Kaunas, 
kuriems nesvetimas yra dvasios 
ugdymo grožiui ir gėriui nusi
teikimas. Tokioj dvasioj jie už
siima ir su vaikais.

Suaugusiems Povilas Dirkis šį 
kartą pateikė, minčių apie besi
artinančią. Pavergtų jų tautų sa
vaitę, pagvildendamas tos temos 
kai kuriuos klausimus.

Temstant vaikams buvo paro
dytas filmas.— pasaka. Suau
gusiems filmo rodyti neteko, 
nes dėl rytojaus darbo dienos 
visi nelaukdami vėlumos išvaži
nėjo į namus.

Tokios popietės (gal ir su va
karojimais) Marquette Parke 
po atvirų dangumi bus ruošia
mos kas šeštadienį per visą va
sarą. Žinoma, jei kurią dieną 
nesutrukdys oro dargana.

> O. Algminienė

Prelato Paškausko testamentas
Chicagos lietuviai gerai pa

žinu prelatą Jurgį A. Paškaus- 
ką, Marquette Parko lietuvių 
parapijos kleboną, gyvenusį 
6812 S. Washteuaw. Jis mirė ei
damas 81 metus, atrodė senas, 
bet parapijom reikalus vis dar 
pats tvark&

Prelatą pažino ne tik Mar- 
.quette Parko lietuviai, bet ir 
kiti čikagieči. , nes jis gyveno 
ir dirbu kelto'e Chicagos para
pijose. Dievu Apveizdos baž
nyčioje, esančioje pačioje se
niausioji Chicagos lietuvių ko
lonijoje, 1916 metais jis buvo 
vikaru. Vėlia.; jis buvo paskir
tas šv. Petro ii’ Povilo bažnyčios 
klebonu. *

Praėjus 9 melams, jis buvo 
paskirtas Ros. lando Visų Šven 
tų parapijos klebonu. Ten jis 
pastatė didelę ir gražią klebo
niją. 1944 melais jis buvo per
keltas į Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapiją klebono pa
reigoms. Ten jis rinko ii- tau
pė pinigus. Jis pastatė puikią 
virš milijono dolerių vertės 
bažnyčią. Už mokėjimą įtikin
ti žmones duoti pinigus ir su
gebėjimą pastatyti bažnyčią, 
1957 metais jam buvo duotas 
prelato titulas.

Paskutiniu metu prelatas 
nejudėjo, bet jaunesnis jis mė
go važinėti. Jis keturis kartus 
buvo nuvažiavęs nepriklauso
mom Lietuvon. Jis nuveždavo 
gražių ir vertingų dovanų savo 
giminėms ir seniems pažįsta
miems.. 1951 metais arkivys
kupas Skvireckas kun. Paškaus- 
ką pakėlė į Kauno bazilikos 
garbės kanauninkus.

Prelatas -Paškauskas gimė 
1885 metais Raseinių apskrity
je, Sdrsnemunės valsčiuje, 
Paulių kaime. Pradžios moks
lą jis ėjo Šimkaičii] mokyklo
je, o 1908 metais jis atvažiavo 
į Ameriką. ,, Dirbdamas fizinį 
darbą irį susi taupęs kiek pini
gų, jaunas'Jurgis Pačkauskas 
grįžo Į Lietuvą ir kurį laiką 
mokėsi Kauno gimnazijoje. 
1911 metais jis vėl atvyko į 
Ameriką ir Įstojo į Valparaiso 
Universitetą^- Tais pačiais me
tais susirišo su pranciškonais 
ir. įstojo į New Y'orko valstijo
je buvusią pranciškonų semi
nariją.

Mokslus jis-baigė 1916 me
tais. Tada jis buvo įšventintas 
kunigu. 
Chicagą, 
bažnyčią 
vių jį. dar prisimena, 
apaštalavo seniausioje lietuvių 
kolonijoje.

Kun. Paškauskas buvo tau
pus žmogus. Retkarčiais jis iš
gerdavo stikliuką geros degti
nės, bet Šiaip kitų silpnų pap
ročių jis neturėjo. Jis buvo ne 
paprastai taupus. Be to, karo 
metu jam pavyko nusipirkti 
gerų akcijų, kurios vėliau pa
brango.

Prelatas buvo turtingas žmo 
gus. Savo draugams ir parapi- 
jonams jis pasakodavo, kad 
turtą jis patiksiąs lietuviams, 
parapijai ir giminėms.

— Iš’ lietuvių pinigus uždir
bau,; .lietuviams ir paliksiu, — 
sakydavo prelatas. Daugelis 
šiuos žodžius ne vieną kartą 
yra girdėję.

Prelatas taip norėjo, bet jam 
kitaip išėjo. Tai pamatysite iš 
jo testamento, kurį šiomis die
nomis paskelbsime.

» < (B. d.)

Apsimoka ištekėti 
už turtingo senio

Pulitzer premijų laimėjęs 
reporteris Fred Sparks, pralei
dęs metus laiko be tirdamas 
Graikijos inultiiniljonieriaus 
Aristotelio Onassio turtus, nu
statė, kad Onassis su savo nau
jąja žmona Jacquelina (buv. 
Kenediene) nuo apsivedimo 
dienos išleidžia kas savaitę 
po $ 384,615 , tai yra po nepil
nus 55 tūkstančius dolerių kiek 
vieną dieną. Sparks greitu lai
ku, išleis knygą antrašte “$20 
milijonų medaus mėnuo”.

Jokių duomenį^ apie Onas
sio labdaringas išlaidas Spar- 
kiui nepavykę patirti. Tiek ži
noma,, kad jis paremia apie 
50 giminaičių, kuriems pei- 
metus išleidžia po $125,000. Sa-- 
vo ilgametei draugei, Italijos 
operos žvaigždei Marijai Cal
las praeitais metais jis davęs 
$40,000. O štai, kiek išleidęs 
Jacąuelinaį ir kitiems savo 
reikalams:
_ apie 5 milijonai dolerių iš
leista Jacquelines brangeny
bėms ir papuošalams;' 2 mili
jonai valdžios mokesčiams, 1,9 
milijono apdraudai; apie 2 
milijonai penkių namų _ rūmų 
ir samdomų aparhnentų bei 
viešbučių išlaikymui; 1,6 mili
jonai dolerių naujos vilos Skor 
pijono saloje statybai; 1-2 mi
lijono dol. Mrs. Onassis asme- 

. niškoms išlaidoms; 1.1 mili- 
Wevo Apvaizdos!jono jachtai Christine išlaikyti;

mate

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 80834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arta liūdesio valandoje 
gražiausius f&ės ir vainikai, antis 

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

GERALD ASF. DAIMID: DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

Jisįbuvo.. paskirtas į 
Į ■
Daugelis senų lietu

kai jis

Šakiečių klubas
■ 1 • ■ ‘ ■

šakių Apskr. Klubo susirinki
mas įvyrko gegužės 31 d. .Vyčių 
salėje. Nors ir lietus smarkiai 
pylė numatytą susirinkimo va
landą, bet narių susirinko gana 
daug. Buvo ir iš tolesnių apy
linkių, būtent ponai Vizgirdai 
iš Auroros. , -

Šis susirinkimas buvo pasku
tinis prieš atostogas. Sekantis 
numatytas spalio mėn.

• Susirinkimą atidarė pirm. A. 
Didžbalis. Pasveikindamas na
rius, priminė, kad per šį laiko
tarpį (nuo vasario mėri.) įiemi- 
rė nei vienas klubo narys — 
visi išsilaikė laimingai

Praeito susirinkimo protokolą 
skaitė sekretorius j. Vasiukevi- 
čius. Parengimų komisijos pir
mininkas K. Krikščiūnas pateikė 
susirinkimui praeito pikniko 
apyskaitą, kuri buvo priimta su 
pasitenkinimu. Taipgi padėkojo 
visiems talkininkams/

Pirm. A. Didžbalis išvardino 
visus narius, kurie aukojo lai
mėjimams ir išvardino visus tal
kininkus.' Klubo vardu visiems 
išraškė padėką.

Buvo svarstyta įstatų pakeiti
mas. Po ilgesnių diskusijų nu
tarta tą reikalą pavesti išrink
tai komi® jai, kurią sudaro J. 
Jurkšaitis, J. Staška ir M. Ab- 

(romavičienė. Pakeisti įstatai

bus sutrunipiHti ir atspausdinti 
narių knygelėse.

Baigiant susmukimą. A. Didž
balis priminė .nariams,* kad na
rys K. Andrijauskas jau gana 
seniai serga. Dabar grįžo iš li
goninės' ir namuose yra prižiū
rimas savo žmonos.

Visi susirinkimo dalyviai pa
linkėjo jam '^geriausios sveika
tos, greit pasveikti ir toliau da
lyvauti k 1 u I )o: veikloj e.

Visiems nariams buvo palin
kėtą laimingai praleisti atosto
gas. Po siisirinkimb buvo vai
šės. , A. D.

1.1 milijono dovanoms drau
gams ir giminaičiams ir 1 mili
jonas pajūrio vilai prie Atėnų 
perdekoruoti.

Tos išlaidos padaromos iš 
metinių pajamų, kurios siekia 
25 milijonus dolerių^ Dar at
lieką “po keletą dolerių senat
vei”.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTl

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI
Chicagos
Lietuvių

- Laidotuvių
Direktorių. * TV *•

Associacijos

Susirinkimu ir parengimų

— žemaičiu Kultūros Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadieni, 
birželio 17 dieną, 7:30 vai. vak. Holly
wood svetainėje, 2417 W.,43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir aptar
ti klubo reikalus. Būtinai reikia pa
sitarti piknikų reikalais. Po šio su
sirinkimo bus 2 mėnesiai atostogų. 
Reikalui esant kreipkitės Į finansų 
rast. Bernice žemgulis. tel. 847-2879.

Rožė Djdžgalvienė, nut rast.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-J003

DR. V. P; TUMASONIS 
z CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Roxid. telef.: Glbson 8-6195

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

i PLEASE!
Only yoĮi can

PREVENT
FOREETHRES

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL 'po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

z MARY DVARECKAS
Pagal pirmą vyrą Kavaliauskas
Gyv. 1719 W, North Ave., Melrose Parke,

daug metų gyveno Cicero, III.

Mirė 1970 m. birželio mėn. 13 d., 4 vai. po pietų, sulaukusi 70 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje. k

H . Almamoje Išgyveno 54 metus. ’ į .
Paliko nuliūdę: \*yras Ray, sūnus Algird Kavaliauskas, marti Hil

degard. trys anūkai, sesuo Marcella Totzauer, brolienė Mary. Vainoras. 
Lietuvoje liko brolis Albertas Varpučiauskas, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. z ,

‘Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 4 vai. po pietų Petkaus koply
čioje, 1419 South 50 Avė., Cicero. ,

Trcc'^dienĮ. birželio 17 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Lietinių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a, Dvareckas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ~ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikmirųą.

Nuliūdę lieka: z"
Vyras, sūnus, marti, sesuo ir anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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TYPIST

negrų

Tel. 427-8000

neto.

$5,000 minimum
2 year certificate

P. NEDZINSKAS, 4065 Actor, 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remonto*

Call: Frank Zapoils 
S208H W. 95th St.

GA 4-8654

HEAT. ESTATE AND PTTTT.DERS 
2S5P WEST SOth CTPEET 

PRospect 8-5454

Passbooks 

572% 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

IMMEDIA'

MACHIN!
With mechanical * background, 
be trained in use ar--

TO LEARN NEW FR 
COMPUTYPER 

Steady.
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PARDUODAMAS mūrinis « kairih. 
9 miegamą namas prie 72-ros ir

TAIP PAT TNVFCTAVJMASt 2 n*- 
msl nn 4 buhic Wi]1nw Springs, Hl. 
Susimi Akimis Ambpr Ave

Tel. PR 8-2236 arba 257-5542.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. jl, ž.m. — Pardavimui

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS dir
bančiam vyrui 72-ros ir Claremont

- Avė anylinkėie.
Tel. PR 8-2108.

Įgylė barškuolės
Dam No. 1 apylinkėje, i 

Ii Wheeling, du berniukai (abu 
is Arlington Heights) nuken
tėjo nuo barškuolių gyvačių

RENTING {N GENERAL 
Nu omas

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DALOMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAI8

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žaaab — Pardavimui

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
X namų, automobi

liu, gyvybės, svei- 
| katos ir biznio. 
Patogios išsimokė 

limo sąlygos.
j. Bacevičius

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

— Skautininkai. G. Plašas ir 
G. Valentinas praves vaikams 
sportinius ir kitokius žaidimus 
Balto gegužinėje, kuri įvyks 
birželio m. 21 d. Bučo sodybo-1 
ie. Ateit. E. Rundzaitytė tvar
kys ir praves užsiėmimus dar
želio amžiaus vaikučiams. Už
kandinėje bus apsčiai pritai
kyto maisto ir gėrimų maža
mečiams ir suaugusiems, todėl 
gegužinėn jokių maistų bei gė
rimų atsargų vežti nereikės. I

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Rūpinatės dėl slidinėjančių 

DIRBTINIŲ DANTŲ?
Tik užberkite truputi FASTEETH 

ant savo plokštelių. Tie nepaprasti 
milteliai sudaro malonią savijautą, nes 
padeda geriau laikytis jūsų plokšte
lėms. Gerai tinkančios plokštelės yra 
svarbios Jūsų sveikatai. Reguliariai 
lankykite savo dantų gydytoją. Įsi
gykite FASTEETH bet kurioje vai
stinėje.

Full or part time. 
Days or Nights. 

Mature men and women.
No experience needed.

Apply in person.

TUXEDO BURGEE 
11214 WIST GRAND

įgėlimo. Juos b ko vežti j ligo
ninę. -

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų

< VISOKIUS STOGUS, rims ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

tkalnavtmas veltui, kreipkitės bet kada

DAŽAU NAMUS 
E VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So MAPLEWOOD AVENUE

Tel CL 4-7450... . .
Greita^ Jr tvarkingasi visokiansiu nup- 
saVvbfa rMdmaspardavimas Re to 
Hole kontorai* daromi <r liūdnam! 
verttaraL'-užpildomi -pilietvbės nra?v- 
mai. income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo, yat: Kasdien 9—3 ir 5—8.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

, (rankiat Ilgų metų patyrimas. ,

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

Neseniai įvykusioje japonų ekspedici
joje į aukščiausią pasaulio kahią Eve
restą dalyvavo ir japonų profesionalas 
slidininkas Yuichiro Miura. Jfc nu
sigabeno slides ir nuo kalno viršūnės 
pasileido žemyn, tuo sumušdamas sli« 

dinėjimo aukščio rekordu.

PFRKAW PAPniTODAME. MAT- 
TTOW? ivjHrsmts dydžin nanmę vfcnr 
PnrnrrinaTno pAsknlft visokeriopa 

•notanatns.

HEATING CONTRACTOR
TnanHn nrniiug ir rw^tatau genus vf- 
vn rūšhr namo apšildvmo mečius: ir 
Mr-eondfH<ming i nanfus ir ęenns na
mus. Trendu vandens boilerius ir 
<tfo£ii rfnsš (mtfersY Darbas atlie
kamas Prel* caHnineai ir garantuotai. 

AnsknWavimal nemokamai 
Turiu leidimus dhbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATTVG & SHEET METAL 

4444 So Western Ave.. 
CHICAGO. ILL. 80609 

Tek VI 7-3447

-Kiekvienas? miestas tvri savo paminklu. Cawker City, Kansas didžiuojasi savo virvių kamuoliu, 
kurj miestui padovanojo Frank Stoeber, atsikra jstydamas į tą miestą. Kamuolyje yra 112 mi
lijonu pėdy virvės. Vietinis biznieriy klubas pastatė tam kamuoliui pastogę ir įrengė apšvietimą.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI— INCOME TAX

HCLP WANTCD — FEMALK 
Darbininkiy Reikia

Roti ir vertingi 
muzikos kūriniai

Rosari kolegija, kaip prane
ša seselė Candida Lund, Įsigi
jo originalių, muzikos kūrinių, 
laiškų ir autografų pagarsėju
sių aštuoniolikto ir devyniolik 
to šimtmečio muzikij ir kom
pozitorių. Kolekcija susideda 
iš 70 atskiri; dalykų ir jos ver
tė siekia apie 824,000. Tarp 
muzikos kūrinių yra Mozarto 
fragmentas ir Schuberto su- 
kompanuota viena daina.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

NAUJA VIETA
5 BUTŲ, 15 metų modernus mūras 

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

SVARUS 8'KAMB. mūras Marquette 
Parke. 820.000.

TVARKINGAS APARTMENTINIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos imokėjusiamf^SlSJIOO. Kaina 
$45,000.

2 BUTU tvirtas mūras Marouette 
Parke. Nauia gazo šilima, 2 auto ga
ražas. 828.000.

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ. 4 butu, 
3 mt. mūras. Marouetto Parke. Rim
tas pasiūlymas S65.000.
' 4 BUTii MORAS sn bfento. ‘Dvigu
bas garažas nania gavo šilima. Mar- 
qnef+p Pavirę C43 300.

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Sva
rūs O—3 ir 2 kambariai vonios. 
Nantas sildvmaa vazn gardas Arti 
visko. Marquette Parke. 821.800.

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

PADtn MOTINAI
Reikalinga vyresnio amžiaus moteris 
vasaros metui arba nuolatos įsijungti 
j šeimą su 4 mokyklos amžiaus vai
kais. Lengva namų ruoša, kartais vi- 
rimas. Geri namai tinkamam asme
niui Skambinkite 7264723 šiokia
dieniais, arba 674-0162 vakarais ir 

savaitgaliais.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.’ 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

E OPENING ' 

OPERATOR
I Will 

an(* demonstration 
the equipment. Grinding exper

ience helphfl. Steady work.
Good Malting salary. 
Company located at:

509 N. TUB ) AVENUE*' 
DES PLAINES, ILL.
ASK FOR*MK CESNO

Studentų protestas
Sekmadienį Illinois universi

teto Chicagos Circle turėjo di
plomų iteikimo’Ceremonijas bai
gusiems studijas studentams. 
Dalyvavo apie 2.000. Kai uni
versiteto kancleris Parker pra
dėjo ceremonijas, tai pasigirdo 
mažas triukšmas, kurį sukėlė 
prieš karę protestuoją studen
tai. Parker paprašė, kad pro
testuotojai apleistų salę ir leistų 
ramiai tęsti ceremonijas. Tokių 
atsirado apie 50, įskaitant ir ke
letą profesorių.' Protestuotojai 
išsiderėjo, kad jų atstovui būtų 
leista tarti žodi. Tačau kai jų-als- 
tovas (viena studentė) pradėjo 
kalbėti, tai publika nepalankiai 
reagavo: švilpimais ir šauks
mais nutildė kalbėtoją.

Kadangi tose iškilmėse buvo

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

pagerbtas buvęs senatorius Paul 
Douglas, kuris iš dalies* remia 
valdžios politiką Vietnamo klau
simu, tai. tas studentų protestas 
buvo lyg prieš jį nukreiptas, 
nors protestuotojai ir aiškinosi, 
kad jie jokiu būdu nenorėję 
Douglaso įžeisti.

Paul Douglas, kaip žinia, yra 
pasižymėjęs kovotojas už sutei
kimą lygių teisių visiems gy
ventojams. Antrojo pasaulinio 
karo meto, jau būdamas 50 me
tų amžiaus, jis stojo savanoriu 
i marinus paprasto kareiviu. 
Už pasižymėjimą karo fronte 
jis užsitarnavo kapitono laipsnį.

Teisininkai 
pasmerkė Kunstlerf 
Amerikos teisininkų draugi

jos žurnalas labai nepalankiai 
pasisakė apie William M..Kun 
stlerį, kuris buvo vyriausias 
advokatas vadinamųjų “sep
tynių konspiratorių” byloje. 
Toji byla, kaip žinia, buvo 
nagrinėjama Chicagoje. Kuns 
tleris darė viską, kad ta bvla 
būtų paversta balaganiniu 
spektakliu.

Žurnalo vedamajame Kuns 
tier yra pavadintas anti - in 
telektualu. kuris nepajėgia 
susivaldyti ir visiškai nesiskai
to su šališkumu. Jam toleran
cija esanti ' svetimas dalykas. 
Be to, jis esąs linkęs puoselėti 
smurtą.

Žurnalas labai kritiškai ko
mentuoja Kunstlerio pareiški
mą, kad jis, girdi, nesąs ad
vokatas, kurį galima nusam
dyti už pinigus, — teismuose 
gins tik tuos, kuriuos mylįs.

Perkūnas nutrenkė 
golfininką

Florian Ruminsek (18113 
Harwood Ave. sekmadieni žai
dė golfą South Shore golfo 
lauke, žaidė jis, nepaisyda
mas perkūnijos ir žaibavimo 
Kai jis buvo užsimojęs mušti 
kamuolį, staiga smarkiai tren
kė perkūnas ir žaibas palietė 
jį. Tuoj buvo nugabentas j li
goninę, bet atgaivihti nepasi
sekė. Ruminsek buvo 55 nfietų 
amžiaus.

Tenka stebėtis ir džiaugtis O 
Arnoldo Giedraičio talentu at
rinkti pačią geriausią draminę 
literatūrą savo pastatymams. 
Be to, jis lieka ištikimas au
toriams. Pas jį nėra iškarpy
mų ar teksto pakeitimų. Savo 
vizualizm.u ir mizanscenavimų 
jis parodo savo teatrališkumą, 
o ne savo iškraipymu autoriaus 
teksto, kas buvo neseniai to
kia didelė mada Amerikoje.

Jo vaidintojų kompanija pa
rodo daug drąsos ir noro įsi
jausti į duotas roles. Etienne 
(Steponą) vaidina Terence 
Holmes, kuris pats jauniausias 
visoje grupėje ir visiškai susi- 
tapina su teroro aukos role. 
Antroji auka yra Micaela, vai
dinama Dalios Juknevičiūtės 
vaiko moters rolės stipriame 
sukūrime. Dar viena auka — 
tai Bruno, kurį vaidina Ira 
Rasof, nors šioje rolėje statis
tas, bet kituose trupės vaidini
muose vienas pagrindinių ak
torių. Kankintojai— tėvo ro
lę atlieka Kris Martin su pro
fesiniu lengvumu ir charakte
rio šaltumu, o teisėjo rolę John 
Starrs visišku improvizaciniu 
išradingumu ir kiekviename 
pastatyme nauju pasikeitimu.

Be abejo, Chicagoje yra ki
tų teatrų. Tačiau šis teatras 
yra Chicagos tikrasis avangar
das. Aplankykite ' jį, teatro 
mylėtojai! Tai spektaklis, apie 
kurį bus ilgai kalbama Chica
goje ir kitur.

Saulius Šimoliūnas

TYPIST - TOP SALARY . 
BLUE RIBBON JOBS

Good typing skills with above average 
speed will qualify. Promotion oppor- 
unities available. Pleasant working 

conditions in modern office. Verv 
convenient location. Excellent bene

fits inelude profit sharing.
Call Mrs. Metcalf, 641-5200, ext 311

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA5-2787

Vyksta dvi parodos
Lietuvių Genocido ir mūsų 

iškilaus dailininko Povilo Pu- 
zino parodos vyksta Chicagos 
miesto centre, Sheraton vieš- 

ibūtyje, 505 N. Michigan Ave. 
Dailininko P. Puzino meno kū
riniai atstovauja tradicinio me
no stiliui;' iš 19 išstatytų 
paveikslų 15 yra premijuoti 
Amerikos didžiųjų muziejų ir 
garsiųjų meno galerijų. Viena 
premija yra skirta Nepriklau
somos Lietuvos 1938 metais. 
Parodos atidarytos nuo 9 v. ry
to iki 9 v. vakaro. Visi lietu
viai su jaunimuų esate kvie
čiami parodas gausiai lankyti: 
deklaruoti tautiriį sąmoningu
mą ir solidarumą. J parodas 
įėjimas laisvas. (Pr.)

Vasaros krizė
Rev. Jesse Kackson, 

vadas, po apleidimo ligoninės 
(jis sirgo plaučių uždegimu) 
spaudos atstovams pareiškė, 
jog Chicaga gali susilaukti 
“karštos vasaros" atseit, riau
šių. Kad to neįvyktų, esą, rei
kia labiau sukontroliuoti poli
cijos veiksmus. Girdi, tarp 
negrų ir policijos vis didėjanti 
spraga, kurią būtinai reikia 
sumažinti, nes tik tuo būdu 
bus galima išvengti riaušių.

A.<& L INSURANCE & REALTY

A. L A UR A I T IS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

JUOZAS (JOE) JURAITE
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

Beje, Arrabalio Labirintas 
nėra tradicinis vaidinimas. Jo 
jautrumas yra grynai vidinis. 
Tai nelyg jauno ispano rašyto
jo, rašančio prancūzų kalba, 
išpažintis savo vaikystės skau
džių pergyvenimų, kuriuose 
baimė, žiaurumas ir iškrypi
mas viešpatavo ir kada buvo 
sušaudytas poetas Lorca. Šia
me absurdo pasaulyje, kuris 
kartu yra vieninteliai tikras, 
žiaurumas ir jautrumas prieš 
pastatomi vienas kitam. Var
tojamos teatrinės priemonės 
tokios, kurios, anot Jacques 
Lemarchand, . tikrai papiktins 
paviršutinišką publiką. Lon
don Times kritikas Billington 
sakė po vaidinimo gastrolės 
Londone, jog tai vakaras teat
ro mylėtojams, o ne teatro pu
ritonams. Mat, scenoje yra 
išvietė, prie kurios pririšti ver

šią draminės literatūros pras
me teatrinę kryptį Chicagoje 
šiandien atstovauja Arnoldas 
Giedraitis su savo ankstyves
nių Playhouse South ir prieš 
šešis mėnesius su savo naujuo
ju Playhouse North (315 West 
North Ave., tel. 778 - 4240)., 
kur režisuoja Arrabalio, Be
ckette, Mrožeko ir kitų vaidi
nimus. Dabar jis pastatė Arra
balio Labirintą, kuris vaidina
mas penktadieniais 8:30 vai. 
vak. ir šeštadieniais 8:30 ir 10: 
30 vai. vak. iki rugpjūčio mėn.

Išgelbėjo 12 iš degančio 
namo

Sheakespearė distrikto poli
cininkai išlauže 'turis degančio 
namo (1845 Nį Pulaski) ir pri
kėlė miegančius to namo gy
ventojus, kurie spėjo išsigelbė
ti. Iš viso tame name gyveno 
dvylika žmonių.

HELP WANTED - MALE 
Darbininku Reikta

K. ERIN GI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t.'
4814 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. TVER AS 
LA1KROD11AI IR BRANGENYBES 

Pardarimis ir Tataymxx 
2646 WEST 69th STREET < 

T^.: REpubllc 7-1941

STORE ROO-1 CLERl 
2 SHIFTS AVAILABLE 

7:00 A. M. to ' > P M. and 
3:00 P. M. to : :00 P. M>

P^MAXENT

Avangardinis teatras Chicagoje 
Giedraitis stato Arrabalį

Taip jau atsitiko, jog prieš| Tą naują ir pačią pranašiau 
ketorius metus Paryžiuje bu
vo pastatytas Fernando^ Arra
balio vaidinimas Labirintas, 
parašytas prieš šešiolika metų. 
Jis iš karto patraukė kritikų 
dėmesį. Jacques Lemarchand, 
rašydamas Le Figaro Litterai- 
re pasakė, kad, jog šis veika
las priartina jį prie Arrabalio 
savo jautrumu ir išsigelbėjimu 
iš košmaro pasaulio. Savo vė
lesniuose veikaluose Arrabalfs 
pasidarė triukšmo ir publikos 
pritrenkimo atstovu.

TYPIST
A job with the future for accurate 

typist experience. z 
Immediate need.
Can 726-5183

AAA EMPLOYMENT AGENCY 
162 No. STATE

':U W

MODERNŪS.
PATOGŪS KAMBARIAI

Privačios vonios, Oro vėsinimas, Te
levizija. $40 savaitei. 

KVIEČIAME APŽIŪRĖTI.
Vieta mašinoms, arti parkas, ežeras, 

ir Michigan Avenue. ‘ \

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

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

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

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., Įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% .AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder- 
. _ ...____ nūs. butai, modernios yirtuvės ir vb-

Full or part time evenings. Air Fright nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos. Ų

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCQME TAX. 
.INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Operations Office. Must type well.
Air fright experience helpful but not 

necessary. Benefits
ABC AIR FRIGHT . . 

ROSEMONT. ILLINOIS 
2984320 z :■

INSURED

HOME INSURANCE




