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lietuviai laiko save išduotais Jai- komunistų kareiviu Ma*an

trinės Europos tautų likimą. 
Amerikos vyriausybė aiškiai už
simerkė prieš Sovietų Sąjungos 
agresiją, po to, kai laimėjo kru-
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ČIKAGA. — šeštadienį, birže
lio 15 d. Čikagos Sheraton vieš
butyje, Atstovų Rūmų mąžumos 
vadas Gerald Ford iš Michiga- 
no pasakė lietuviams palankią 
kalbą, kurios laisvą vertimą 
spausdiname. Atstovas Fordas

KOMPONG SPEU. — Kam
bodžos ir P. Vietnamo kariuo
menė išmušė komunistų jėgas ir 
užėmė Kompong Speu miestą, 
30 mylių į pietus nuo Phnom 
Penho. Nors galvota, kad mieste

go ir tik vieną pavyko paimti į 
nelaisvę.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
me nerimauja studentai ir darbo 
unijos, kurios paskelbė 24 vai. 
streiką. Studentai demonstruo
ja prieš Thieu vyriausybę. Bu
vo sudegintas gatvėje vienas

Al* Aqabah
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lį nuo nacių Vokietijos ir Japo
nijos agresijos”.

“Tačiau^ lieka faktas, kad 
Amerika niekada formaliai ne
pripažino Uetuvos, Latvijos ir 
Estijos prijungimo it yra ofi
cialiai pasmerkusi “abejotiną 
procesą”, kuriuo Sovietų Sąjun-

žiavęs karinis policininkas buvo 
studentų primuštas. ■

ČIKAGA. — “Chicago Today”

pasaulio užmirštos?” Zierinšo

Jordanas neseniai pergyveno aštry susikirtimą tarp karaliaus Hussei- 
no kariuomenės ir arabu palestiniečiu laisvinimo grupiy. Izraelis 
su Jordanu turi labai ilgą sieną ir jam labai svarbu, kokią poziciją 

užims Jordano valdžia taikos ar karo klausimuose.

ČIKAGA— JAV Lietuvių Bendruomenės Čikagos Apygardos 
rinkimų komisija pranešė, kad birželio 15 d. 7:30 v. v. ji patikrino 
pristatytus balsavimo duomenis iš Čikagos apygardoje esančių 
•LB Apylinkių rinkiminių komisijų: Auroros, Beverly Shores, 
Brighton Parko, Bridgeporto, Cicero, East Chieagos East St. 
Louis, Gage Parko, Grand Rapids, Kenoshos, Lt to, Marquette 
Parko, Melrose Parko, Milwaukee, Omahos, o, Roselando

GRUPĖ SENATORIŲ SIŪLO MAŽINTI 
KLAIDAS NAUJŲ GINKLŲ GAMYBAI

WASHINGTONAS. — šis Kongresas pasižymės visa eile pa
stangų suvaržyti prezidento galias siunčiant kariuomenę į kovą 
su Amerikos priešais ir pastangomis apriboti Amerikos ginklavi
mosi išlaidas. Nežiūrint gynybos sekretoriaus. Lairdo įspėjimų, 
kad karinis biudžetas jau ir taip labai mažas, kad tolimesnis lėšų 
karpymas gali pakenkti Amerikos saugumui, grupė liberalų Se
nato ir Atstovų Rūmų narių rengia raportą, kuriame siūloma 
atimti iš gynybos sumų dar 4.5 bilijonus dolerių, nors ateinančių' 
metų biudžete gynybai ir taip skirta 5.2 bil. dol. mažiau, negu 
buvo skirta 1970 metams.

♦ Du amerikiečiai korespon
dentai po 5 savaičių komunistų 
nelaisvėje, buvo paleisti netoli 
Saigono. Jie pakliuvo komunis
tams Kambodijoje. Nieko neži
noma apie likimą dar 19 kores
pondentų.

♦ Rytų Vokietijos l£omuni&> 
tų vadas Walter Ulbricht vokie* 
čių komunistų centro komitete 
pareiškė, kad Vakarų Vokietijos- 
Sovietų Sąjungos pasitarimai 
esąs pozityvus reiškinys.

♦ Amerikietis mokslininkas 
dr. Linus Pauling gavo sovietų 
Lenino ordiną už pasitarnavi- 
mus “taikos” labui.

♦ Rand corp, tyrinėjimų in
stitutas patyrė, kad komunis
tams Užėmus Pietų Vietnamą 
būtų nužudyta apie 100 tūkstan
čių žmonių. Tiek jau esą su
rašyta komunistų juodose kny
gose.

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris lankosi Italijoje, kuri pa
sipriešinusi Amerikos sumany
mui duoti Izraeliui daugiau ka
ro lėktuvų.

♦ Louis Harris viešosios opi
nijos tyrimo institutas apklausi- 
nėjo gyventojus, ką jie dabar 
galvoja apie sen. Edward Ken
nedy. Patirta, kad pagarba jam 
Besmukusi tarp juodųjų pilie
čių 9 nuošimčius, tarp katalikų 
3% ir tarp baigusių universite 
tus net 55 nuošimčius. Jam la
bai pakenkė įvj kiai Chappaqui- 
ddick saloje, kur žuvo Mary Jo 
Kopechnė.

Senatoriai Mike Gravel iŠ 
Aliaskos, George McGovern iŠ 
Pietų Dakotos, Gaylord Nelson 
iš. Wisconsin©, Walter Mondale 
iš Minnesotos, Edward Kenne
dy iš Massachusetts it Mark 
Hatfield iš Oregono baigia stu
diją, kurioje bus siūloma su
mažinti lėšas ginklams. Siūlo
ma nubraukti 796 milijonus dol. 
nuo Minuteman raketų aprūpi
nimo daugiagialviais užtaisais, 
siūloma atimti 660 milijonų dol. 
iš gynybos ABM raketų progra
mos, 658 milijonus dol., kurie 
skirti užsakyti naujiems karo 
laivyno lėktuvams F-14 ir 459 . 
mil. dol. skirtų karo laivams sta
tyti bei 515 mil. dol. F-lll lėk
tuvams statyti.

Senate jau penkios savaitės 
svarstomas sen. John Cooper ir 
sen. Frank Church pasiūlymas, 
kuris uždraustų vyriausybei leis
ti pinigus karui Kambodijoje po 
liepos 1-m.os dienos. New Yorko 
senatorius Jacob Javits įnešė dar 
vieną pasiūlymą, kuris suvaržy
tų prezidento teises naudoti gin
kluotas’Amerikos jėgas.

Pastarasis, Javits siūlymas 
numato, kad yra aplinkybių, ku
rios verčia prezidentą pasiųsti 
karines jėgas, nelaukiant karo 
paskelbimo, kurį gali skelbti tik 
kongresas. Prezidentui gali tek
ti ginti Ameriką nuo staigaus 
puolimo, arba įsikišti, jei kas pul
tu Amerikos laivus ar užsienio 
bazes, jam gali tekti įsikišti sau
gant amerikiečių gyvybes sveti
mame krašte ar įstoti į ginkluo
tą konfliktą, pagal kurią nors 
tarptautinę sutartį su kitomis 
valstybėmis.

Javits rezoliucija tačiau reika
lauja, kad nuo tokio įsikišimo 
pradžios prezidentas turi per 30 
dienų gauti kongreso pritarimą. 
Jo negavęs prezidentas turi ka
rinius veiksmus tuoj nutraukti.

Lengviau atsisakyti 
karinės tarnybos 
WASHINGTONAS. — Aukš

čiausias Teismas 5 balsais prieš 
3 nusprendė, kad jauni vyrai 
gali pareikšti savo nenorą ei
ti į kariuomenę ne tiktai dėl re
liginių įsitikinimų, bet dėl gry
nai etikos ar moralės priežasčių. 
Tokius vyrus reikėtų atleisti nuo 
karinės prievolės. Tokie įsitiki
nimai turi būti gilūs, gerai .pa
remti, ne tik iššaukti politinių 
ar patogumo sumetimų.
x Nauja Aukščiausio Teismo in
terpretacija karinės tarnybos 
statuto klausimu gali sukelti 
naują bangą atsisakančių tar
nauti kariuomenėje. Daug vyrų 
gali tvirtinti, kad jų sąžinė ne
leidžia jiems dalyvauti kare, kur 
žudomi žmonės. Iki šiol iš 9 mi
lijonų karinės tarnybos amžiaus 
vyrų tik apie 40,000 pareiškia, 
kad jų sąžinė priešinga karui ir 
karinei tarnybai. ■

Karinės tarnybos įstaigoms 
paliekama teisė nuspręsti ar tar
nybai nepritariantieji' tikrai tu
ri “gilius įsitikinimus
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Pietų Korėją. Kiti du su juo bu-
i
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arabų valstybėms, kada narsus

čias tapti pavergtomis. Tačiau

“Jei tie moralistai būtų tei-

saulinės ekspansijos žaidimą.

dim as, tačiau šiandien pritaiko- sovietų kontrolės* ir sugrąžintų

dus.
me su Sovietų Sąjunga karo sto
vyje “by proxy” Vietname? To-

namo karas neteisingas, tačiau 
visos neteisybės yra anoje pu
sėje. Komunistai šiandien Viet
name pildo tą pačią genocido 
nuodėmę, kurią papildė laetuvo-

šovietinių stovyklų ir kalėjimų. 
Tai kas yra teisingas ? Kieno pu
sėje teisingumas? Sovietų Są
junga pripažino Lietuvos suve-

kažkas deguonies tanke nevei
kia, tačiau nebuvo griebtasi jo
kių priemonių.

publikas”.
“Nors vakarų demokratijos

mą kitose sutartyse 1926 ir 1939 
(Bus daugiau)

atstums atgal tamsos ir prie
spaudos jėgas”.

“šiandien pasaulyje yra daug

gu buvo šiurkščiose Hitlerio ir 
II-jo Pasaulinio karo dienose ir 
tuoj po karo. Ir štai šiandien 
mes turime Kubą ir Izraelį ir 
Vietnamą”.

idėja d I
da negali būti ginklo jęga ar bru
talia žmonių priespauda panai
kinta. Tai reiškia, kad ateis lai-

— Tautos Fondo Atstovybė V. 
Vokietijoje prisiuntė Vlikui-Lie- 
tuvos laisvinimo reikalams su-

cijos proga buvo įsidėję ir kiti 
didieji Čikagos laikraščiai.

SEOULAS. — Amerikos pa
trulis nušovė vieną Korėjos ko-

į Pietų Ameriką”
• 4 » A

yra apie 325 dolerius. Algos per
nai paaugo 13%.

tos: Indokinijoje, Viduriniuose 
Rytuose ir Pietų Amerikoje. 
Amerika šiandien kovoja Indo-. 

: konijoje, kovoja prieš šiaurės 
Vietnamą, tačiau kartu kovoja 
su Sovietų Sąjunga, su jdš įga
liotiniais. Viduriniuose Rytuose 
mes kovojame, su Sovietų Sąjun-

Sąjunga šiandien siekia pakeisti* 
Ameriką Viduržemio jūroje ir 
bando tapti dominuojančia jėga. 
Rusai bando dominuoti Vidur
žemio jūroje, susilpninti Nato 

‘ pietinį sparną ir išplėsti komu
nizmo įtaką nuo Indijos vande
nyno iki Pietų Atlanto”.

. “Tuo pačiu metu Sovietų Są
junga išlaiko Fidel Castro ko-

Komisija rado tesėtai Į 6-tą

dėl, kad Sov. Sąjunga duoda š. 
Vietnamui ir Viet Gongui apie 
80% jų ginklų. Todėl, kad ka
ras Vietname tuoj sustotų, jei 
sovietai nebesiųstų Hanojui gin
klų”.

“Nežiūrint į tai, mes turime 
tūkstančius studentų ir kitų 
amerikiečių, kurie šaukia ant sa
vo pačių vyriausybių vadų “Su
stabdykite karą F’ Lyg karą'ga
lima būtų sustabdyti pabalsavus 
Kongrese. Kieno pusėje yra tei
singumas? Ar Amerikos ir pa
vergtų tautų pusėje ar Sovietų 
Sąjungos ir šiaurės Vietnamo 
pusėje? Demonstracijų dalyviai, 
sakoma, yra dideli idealistai. Jie 
Vietname mato moralinį klausi-
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1. Dr. Petras Kisielius 1968 b.
2. Romas Sakądolskis 1894
3. Jonas Jasaitis 1812

; 4. Dr. Antanas Razma 1812
5. Elena Bradūnaitė 1806
6. Vitalija Ruibytė 1712

8. Vytautas Kamantus 1695
9. Povilas Žumbakis 1653

10. Bronius Nainys 1570
11. Marija Rudienė 1544
12. Vaclovas Kleiza 1502
13. Kun. J. Borevičius SJ 1486
14. Jūratė’Jasaitytė 1432
15. Anatolijus'Kairys 1352

17. Jonas Kavaliūnas 1227
18. Dr. Zenonas Rekašius 1209
19. Kun. Juozas Vaišnys 1197
20. Jonas žadeikis 1162
21. Vytautas Janušonis 1104. _
22. Povilas.Kilius 1019
23. Juozas Masilionis 985
24. Dr. Steponas Biežis 867
25. Edvardas Skališius 819
26. Vacys Tallat Kelpša 698
27. Jonas Bertašius 667
28. Andrius Juškevičius 647
29. Kasperas Radvila 595
30. Bronius Juška 581
31. Kun. Z. Ramanauskas 526.

Į JAV LB Tarybą greičiausiai 
pateks pirmieji 15 Čikagos Apy-

jo upes mes pamatytume Viet
name, jei Amerika per anksti 
atitrauktų savo kariuomenę? 
Tačiau kaip tik to ir reikalauja 
mūsų “teisingieji” moralistai, 
kurie šaukia: “Sustabdykite ka- — Okup. Lietuvoje, Molėtų ra

jono šakių kolchozo pensininkui 
Juozui Laurinavičiui neseniai su
kako 100 metų. Jis pasisakė vi
są amžių; nebuvęs pas gydytoją 
ir beveik nė karto nesirgęs. 1950 
m. įvedus kolchozus, jam tekę 
piauti rugius bei grėbti šieną.

dėl apsileidimo
WASHINGTONAS. — Komi

sija, kuri buvo sudaryta ištirti 
Apollo 13 sprogimo priežasčių, 
po dviejų mėnesių darbo paskel
bė savo nuomonę. Rezultatai ga- 
If atidėti numatytus Apollo skri
dimus. Vienas skridimas jau su
vėlintas dviem mėnesiais.

Komisija kaltina apsileidimą 
tų bendrovių, kurios erdvėlaivį 
statė. Beach Aircraft Corpora
tion ir North American Rock
well tikrino, bet nepastebėjo, jog 
Apollo 13 deguonies tanke bu
vo įdėti elektros srovės jungik
liai ne 65 voltų, bet 28 voltų. Tų 
jungiklių uždavinys yra nepra
leisti daugiau srovės, negu yra 
reikalinga vėsintuvams ir šildy
tuvams, kurie 'veikia deguonies 
tankus.

Bandymo metu, dvi savaitės 
prieš erdvėlaivio skridimą, buvo 
panaudota 65 voltų srovė, kuri 
jungiklius suvirino, jų termos
tatai -nebeveikė, erdvėlaiviui 
skrendant, deguonies tempera
tūra įkaito, tas sugadino teflo
no dažus ant vėsintuvo vielų, iš 
eilės, temperatūra paveikė de
guonies spaudimą ir tankas spro-

BONA. .— Vokietijos koalici
nė vyriausybė, nežiūrėdama ne
pasisekimo trijų provincijų rin
kimuose, nutarė toliau tęsti sa
vo programą. Vyriausybė tų 
rinkimų nelaiko plebiscitu prieš 
mūsų politiką, — pareiškė vy
riausybės kalbėtojas Conrad Ah
lers.

Jei toks sprogimas būtų įvy
kęs žemėje, prieš pakylant, vi
sas iššovimo bokštas galėjo bū
ti sužalotas. Raportas įtaria, kad 
technikai Cape Kennedy turėjo 
pastebėti jau bandymo metu, kad

WELSHPOOL. — Valijoj tei- 
mas nubaudė vieną ūkininką 36 
dolerių bauda ir vienais metais 
lygtinai už tai, kad jis savo žmo
ną, kad ji nedraugautų su “ki
tais vyrais” grandine prirakino 
už kaklo karvių tvarte kartu su 
karvėmis. Žmona tvirtina, kad

MEKSIKA. — Pasaulinės fut
bolo (kojinio) .pirmenybės eina 
prfe galo. Keturių valstybių 
rinktinės jau pasiekė pusfina
lius: Vakarų Vokietija, nugalė
jusi Angliją rezultatu 3-2, Uru
gvajus, sumušęs Sovietų Sąjun
gą 1-0, Brazilija nugalėjusi Peru 
4-2 ir Italija, laimėjusi prieš 
Meksiką 4-1.
Trečiadienį Brazilija lošia prieš 
Urugvajų, o Italija prieš Vaka
rų Vokietiją. Savo nepasiseki
mu ypatingai nusivylė pasaulio 
čempionai anglai. Prieš vokie
čius žaidimą jie vedė 2-0, tačiau 
vokiečiams pavyko išlyginti ir 
pratęsime vokiečių puolikui Mul- 
leriui pavyko galva įmušti svie
dinį į anglų vartus. Mulleris šio
se pirmenybėse įmušė jau aštuo- 
nius įvarčius. Vokietijos rink
tinė Šiuo laimėjimu atkeršijo an
glams už pralaimėjimą 1966 me
tų pirmenybėse, kur vokiečiai, ir
gi pratęsime, pralaimėjo 4-2.

naujas rekordas
MASKVA. — Sovietų erdvėlai

vis “Sojuz '9” su kosmonautais 
pulk. Andrian Nikolajevu ir Vi
talių Sevastijanovu jau padarė 
erdvėje 5 milijonus mylių ir pa
statė naują ilgo skridimo rekor
dą, kurį ligšiol turėjo amerikie
čiai astronautai: pulk. Frank 
Bormanas ir kapitonas James 
Lowell, išbuvę erdvėje be per
traukos'13 dienų, 8 valandas ir 
35 minutes. Tas skridimas įvy
ko 1965 m. su “Gemini 7” erdvė
laiviu.

Sovietų kosmonautai pasiuntė 
savo balsus iš erdvės Vyriausio 
Sovieto rinkimuose ir pareiškė, 
kad jie balsuoja “už tolimesnį 
mūsų socialistinės tėvynės žydė
jimą, už mūsų komunistų parti
ją ir komunizmą”.-

Meksikoje favoritu laimėti 
pirmenybes laikoma Brazilija, 
kuri jau du kart buvo pasaulio 
čempijonu. Antruoju favoritu 
laikoma Vakarų Vokietija, ta
čiau ji šiose pirmenybėse turi 
tris sužeistus žaidėjus. Vokiečių 
komanda iki šiol pasirodė ge
riausia įvarčių mušėją, įmušusi 
13 įvarčių. Visų .pirmenybių 20 
rungtynių davė iš viso 78 įvar
čius.

COLOMBO. — Neseniai iš
rinkta kairioji Ceyiono valdžia, 
vadovaujama Sirimavo Banda- 
ranaike, paskelbė naują progra
mą, Užsienio politikoje Ceylo- 
nas griežtai žada pasukti į kairę, 
pripažindamas šiaurės Vietna
mo, šiaurės Korėjos, R. Vokieti
joj ir Viet Congo vyriausybes. 
Cėylonas nutrauks santykius 
su Izraeliu ir pasiskelbs respu-

blika, atsisakydamas britų kara
lienės valdžios.

Vidaus politikoje Cėylonas ža
da nacionalizuoti bankus ir su
varžyti užsienio kapitalo naudo
jimą Ceylone.

Ceyiono vyriausybėje komu
nistai ir kitos kairios partijos 
turi iš 151 parlamento vietos net 
115.

padeda Kambodi jai
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo karinė vadovybė nusivylusi 
Tailandijos vyriausybės vilkini
mu ir išsisukinėjimu nuo Kam- 
bodijos karo veiksmų. Tailandi- 
ja pažadėjo Kambodi j ai para
mą, tačiau jos dar Kambodija 
negavo. Net tolimose šiaurės va
karų provincijose Kambodi j ai su 
komunistais kariauti padeda Sai- 
gono aviacija, bet ne Tailandi- 
jbs, kuri turi gerai apginkluotą 
aviaciją ir helikopterių dalinius.

Pati Kambodija be kitų para
mos savo jėgomis prieš komunis
tus neatsilaikytų ir Lon Nolo vy
riausybė sugriūtų per kelias sa
vaites. Kambodija ieško karinės 
paramos ir kitur: Filipinuose, 
Pietų Korėjoje ir net Tautinėje 
Kinijoje. Korėja jau atsakė, kad 
kareivių atsiųsti ji negalės. Tau
tinės Kinijos įsikišimo, greičiau
siai, nenorėtų pati Amerika, nes 
tuo atveju galėtų įsikišti ir ko
munistinė Kinija su savo “sava
noriais”.



Nuoširdūs linkėjimai jauno
sioms sesėms, turinčioms gabu
mų ir idėjų (juk jomis jaunystė 
trykšte trykšta’) pačioms visa-

čiai, dailūs šiaudinukai, Įvairūs 
gyvulėliai, piešinių ir nuotrau
kų albumai. Nagingumui Įrody-

M. Pelėda
15. Noriu miego

ir visada, dainuota (net ir su gi
taros pritarimu). Dvi sesytės 
paukštytės Traškaitės gražiai

kiekvieną stovyklautoją, jei drau 
govė rūpinasi pati maistu ir vi
somis priemonėmis (t. y., $13

Pasipuošusi gamta neatlaidžiai 
kviečia ja pasigrožėti, pamatyti 
apylinkes ir su su daina laukuo
se bei miškeliuose pažaisti. O gal 
ir dar ką nauja galima pamatyti, 
iš surūkusio miesto galvą iški
šus?

ir apmokamai tarnautojai, ku
riems išlaikyti surenkamos au
kos iš vietos rėmėjų.

lietuvių skautų būviu, nesiūlo
me, kad mums reikėtų skautybę 
“komercinti”, tačiau kreipiame

maistą, programą ir vadovus. 
Nurodytos kainos yra 6 dienų 
savaitei, pradedant sekmadieniu 
ir baigiant šeštadieniu.

nuotas buvo!
Tėvelių ir svečių dėmesiui 

mūsų jaunosios sesės sunešė ša
po kraiteli — Įruošė parodėlę. Jo
je pūpsojo pačių darbo margu-

formą naujo patyrimo laipsnio 
juostele, Įsigyja Įvairiausių spe
cialybių. Kitoms už pareigingu
mą ir darbštumą suteikti vyrės- 
rnSkrrmo laipsniai. Pastarasis

ir 19 dienomis.
Prašome jokio maisto vaikams 

nevežti. Stovyklavimo metu iš

prekes, o BSA gauna tam tikrą 
dalį iš visų reikmenų gamintojų 
už BSA vardo ir emblemos, nau-

dalį. Tik — klausytojams suža
vėti — reikia pasiruošti ir pare
petuoti. Po to — laimėjimas už
tikrintas! To ateity tikimės su
laukti ’ “Sietyno” stovyklą padaryti Įdo

mausią iš visų. Jos tikisi didelio 
kiekio stovyklautojų ir puikaus 
stovyklos pasisekimo.

“Sietyno’* vadovybę sudaro: 
I-sios savaitės viršininkė — ps. 
A. MartienČį II-sios — fil. D. 
Liubinskienė. Paukštyčių sk. 
vedėja — ps. V. Kliknienė, skau
čių — ps. J. Kerelienė, vyr. skau
čių — s. V. Aleknienė. Instruk-

nes senuos. Adnumstramskai 
BSA savo veikimo plotą yra su
skirsčiusi į 12 rajonų, kurie to-

lyg ameriečių “red feather” ar 
“community chest”, kurios pa
ramą skaut 
daug padėti

rai išklausytų šv. mišių Mar
quette Parko bažnyčioje, para
pijos salėje išsirikiavo 110 ker- 
naviečių, sutikdamos ateinančius 
svečius, vadovybę, besišypsoda- 
mos tėveliams. Tai Įprastinė, 
pavasarį Įvykstanti, Chicagos 
Kernavės tunto sueiga, skirta 
mamytėms pagerbti ir — pas
kutinis visų susibūrimas prieš 
vasaros stovyklą.

Kernaviečių eilės gausėja: jų 
tarpe matome vis naujų paukš-

toves ir 1.1. Kiekvienos apskri
ties darbas yra tvarkomas iš vie
tas veikėjų sudaryto komiteto, 
kuriam vadovauja pirmininkas, 
keli pavaduotojai, Įgaliotiniai, 
administratoriai ir t. t. Svar-

grižo name. “Kaip smagu siai> 
dien buvo” — girdėjau, jų pa
sakojimų besiklausydama.

skirtas 14,000 vilkiukų ir 
skautų administracijai; algos
— $107,339, mokesčiai valstijai 
už algas — 5,023, tarnautojų ap
rūpinimas — 5,626, kelionės — 
15,198, telef.-telegrafas — 2,200, 
patalpų nuomos — 6,198, rašti
nės priemonės — 7,915, paštas 
ir siuntos — 3,200, suvažiavimai 
ir kursai — 1,650, dovanos — 
1,738, mokesčiai BSA (centrui)
— 1,950, stovyklų paruošimas — 
9,258. Įvairūs įvykiai 
baldai ir rašt.

1,000, 
800, apdraudos 

— 1,470, naujų tarnaut, ieškoji
mas — 1,000, reprezentacija — 
800, kitos išlaidos — 200.

Iš viso -172,565.
Šios sumos neįskaičiuoja drau-

ūžia.
X Suktini l
X Sofctims II
4. Kokjetk* „
5. P*dispana»

9. Vakar vakarėli
10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
IX Siuntė mane motinėlė

vak> būti Įgyjami iš draugovių 
lėšų. Niekas dovanai nieko ne
duoda. Vaikams ir vadovams 
privalomos uniformos, ženklai, 
priemonės yra perkama iš “ofi-

ViNCO KRĖVĖS IR PERKŪNO DRAUGOVIŲ ŽAIDIMAS
Chicago* užmiesčio laukuose, 

' G. Plačo nuotr.

Aad sow Beori* pay S% nantt vhes 
ied to eužuagy «f 5 years, K> SBoet&t 

tbe first year; to
aažačtyK TWs the fežase »te ever.

‘Who ks0«3* tže aoaey pas ax*e sighr 
jost case še hstady when fcfiis Joęoz
sad oasey dktt gsy who stade 
Bsts&ayec

mos išdundėjo į Lineotao zotJo- 
gijos sodą. Kai kurioms tokia 
iškyla buvo tikra naujenybė ir,

rėjo. Saul ei slinko vakarop, o 
čia dar žais” „ngai trykšta fantą. 
nas*o vadovės net pabraidyti po 
vandenį leidžia! Kaip tuo ma
lonumu nepasinaudoti? Užkan- 
dusios, pan gavusios savo nau
jai suras: .^ns draugams —

šią gyvulėlių karalystę, paukš
tytės nenorams grįžo. “Vėl pa
simatysime rudenį?”, — moja
vo paukštytės pasiliekantiems 
naujiems draugams.

Liepos mėnesį iš pilies iš
vykstam į “Sietyno” karaliją.

Vasarai su visais jos malonu
mais sparčiai žingsniuojant, jau

TOoiia whetrHS» Snv8»JBoadi cocse 
s.Bead*29e:«*ecsEew3Eyt9saEffe,^ad- 
yocrios*thzwt» besakė x ferteoe tu. 

tfacoL lbs css gresricud wnh >st 
* few ricQs* apsydey wfees yoa jera. the

-KAUJUENOSE* GALIMA GAUTI MAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
I. Rinkinys lietuvišku liaudies oaineiiv Jr ickiv, U p*L Rinkiny!* 

yra £bs danus ir saidos:

užmezgė su visu pasaulio kraštų 
gyvūnijos atstovais. O susipa
žinus su senutėliu (47 m.) Indi
jos drambliu "bei linksma oran
gutangų šeimyna ir užkandus, 
vyresnės sesės: D. Liubinskienė, 
B. Petrauskaitė, A. PavUčiūtė, 
J. Kupcikevičiūtė, AL Petraus
kaitė, J. Lingytė ir D. Vainaitė 
pravedė smagius žaidimus.

ŠAUKIA
RAKO

ĄŽUOLYNAS
Malonūs Tėveiiai,

visi skautai-es, 
samų užkan- 

driais ir gėrimais, 7 vai. iš ryto 
renkasi prie Jassmo eentro ir 

busą, o 7 vai 30 min.

roc išlaidcms, tai pavysime jas paštu. Čekius 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu ttinsstK

N A U j I E A 0 S
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILLINOIS

ATŽYMĖTOS CLEVELANDO NERINGOS TUNTO SESĖS

Gegužės 18 Motinos minėjimo pro^z Vyriausia Skautininke 
s. L. Miiukienė apdovanojo Garbės Žymenimis: L Raulinaitytę (Pa
žangumo Žymeniu) ir E, Giedraitytę, J. Petraitytę, D. Kavaliūnai

tę (Tėvynės Dukros Žymeniu).
V, Bacevičiaus nuotr.

į Brookfieldo zoologijos sodą, čia

tų tnato__ gttUma, Kernavės —
žafia, L^uankos — raudtma ir 
Nidos laivo — mėlyna.

Stovyklos mokestis: 1 asm. 
savaitm 2& doL, kelioeė 15 doi.



Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

Lithuani- 
Vy tautas

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Muz. ALFONSAS MIKULSKIS
Čiurlionio ansamblio' vadovas

Brakas (Lituanus, 1960 m. Vol. 
VI. No. 2, p. p. 91 — 95) — ką 
tik nurodytose studijose yra 
gausiai sužymėti veikalai bei 
straipsniai, kur liečiamas Lie-

3,. 1933 m., Kaunas, Lietuva

The International Status of 
Lithuania by Dr. Domas Kri
vickas (L’thuanus, December, 
1958, Vol. 4 No. 4,p. p. 99 —

Lietuvos valstybės tarptauti
nė teisinė ir politinė padėtis — 
dr. S. A. Bačkis (Lietuva oku
pacijoje. P. L. B-nės Seimo Or
ganizacinio Komiteto leidinys, 
1958 m. New Yorke, p. p. 117 
-127);

The Baltic Question in Inter-

ALGIREAS KASULAITIS, Z 
kalbės Clevelande ruošiamame birželio įvykių minėjime.

cūziją, pas mane, Kaune, buvo 
užėjęs jūsų geras pažįstamas 
Palaitis. Jis paliko ir j ūsą adre
są. Dabar, jam antru kart ap
silankius, skubu jums parašyti. 
Savo laiku, grįšiu į Veliuoną, 
Jonas ' Veliučka man taip pat 
daug apie tamstą pasakojo.

Taigi atsirekomanduoju, kad 
esu tasai Petras Cvirka. Tikiu, 
kad esate jau skaitęs ir vieną 
kitą mano knygą. Norėčiau daug 
ką papasakoti apie save, bet ma
nau jums tai bus neįdomu. Ga
liu tik pasakyti, jog esu 28 mė
tį vyras, jau vedęs. Nuolat gy
venu Kaune, bet sutaupęs cen
tą kitą stengiuosiu pasižiūrinėti 
po' svietą. Porą karty esu buvęs 
ir po kelioliką mėnesių gyvenęs 
Paryžiuje. Esu aplankęs Vokie
tiją, Italiją, Prancūziją, Latviją, 
Estiją ir Sovietų Rusiją. Kiau
rai ir išilgai išvažinėjau savo 
kraštą. Savo jėgomis įsimokiau 
ir jau laisvai kalbu rusiškai ir 
prancūziškai. Dabar ruošiuosi 
mokytis angliškai. Esu jau pa
rašęs ir. išleidęs apie dvylika 
knygų. Vieną jų? — “žemė Mai
tintoja” išversta į latvių kalbą 
ir verčiama į rusų kalbą. To ro
mano vertimai išeis Maskvoje 20 
tūkstančių ekzempliorių. Tačiau 
pinigą menką tegaunu iš savo 
raštų. Lietuvoje rašėjams labai 
sunku gyventi ir sunkiai vers
tis, tenka j ieškotis pašalinių už
darbių. Be to Lietuvoje dėl vi
siems suprantamų priežasčių, 
rašytojas negali turėti pilnos 
veikimo laisvės, kaip pavyzdžiui 
Amerikoje ar kituose parlamen
tariniuose žemės kraštuose. Tai
gi rašėjui tenka skursti ne tiek 
materiališkai, kiek dvasiškai. 
Tiek apie save.

Būtų man malonu, jei Tamsta 
dabar parašytumei apie save ir 
savo gyvenimą. Be to, būtų man 
malonu, jei aš galėčiau su Jumis 
dažnai ir nuolat susirašinėti.

Paskutinė mano svajonė, ku
rią jau antri metai sau įsikaliau 
į galvą, tai noras atvažiuoti Į 
Ameriką. Seniai aš turiu min
tį parašyti tikrą, teisingą knygą 
iš išeivių gyvenimo. Aš manau

“NAUJIENAS” SKAITO VISU 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Vykdydamas visuotinio orga
nizacijų atstovų susirinkimo nu
tarimą, ALT Clevelando Skyrius 
įstojo į Lietuvių Fondą su $100 
įnašu.

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

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

ATĖJO BIRŽELIS ...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina. Prel. J. Kučingis

Yry ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams. įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisve, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietu vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę- spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 370 psl., $4,00.

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

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

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

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

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

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio T1 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00. "

Šie ir kiti leidiniąi yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

, (1). Foreign Relations of the 
United States, Diplomatic Pa
pers, žiūr. 1933 — 39, 1939 — 
1940 etc. metus liečiančius to
mus;

(2) . Documents on British 
Foreign Policy, 1919 — 1939 m. 
etc. liečiantieji fom'ai, kur yra 
dokumentų apie Lietuvą;

(3) . Documents on German 
Foreign Policy, 1918 — 1945, 
Department of State leidiniai;

Lithuania’s Occupation by 
The Soviet Union, The Lithua
nian Legation, Washington, 
D. C., 1960.

The Story of Captive Lithu
ania, The Lithuanian Lega
tion, Washington, D. C., 19G9;

An Abstract of Problem of 
International Morality as re
presented by The Baltic States, 
By Richard Arthur Schnorf, 
Faculty of the School of Inter
national Service of The Ame
rican University. October 1963, 
Washington, D, C.:

Treaties in Force
Treaties and other internatio
nal agreements of the United 
States, in force on January 1, 
1970, Dept.of State Publication 
— 8513 (Lietuvos —.JAV su-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, HI. <0629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St, Chicago, Hl. 60608. — Tol. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI TEOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ' "NAUJIENAS"

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

. Giesmėje skambėki.
Vincas Jonikas

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

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

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

Kaina $1.00.
4. Kazys BradOnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

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

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9.4*ranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00.
11. Alė ROta - Naklitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balyš Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl^ $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 pat. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Klės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyfuolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAL Mitologijos posmai, 

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

šymu ir gausybe dainų. 80 psL $250.
_ 24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
” Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome-atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

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

tuvos statusas, todėl tai čia ne- 
benurodoma;
"Štatus of the World’s Nati

ons, Geographic Bulletin, No. 
2, A'ugust 1969 m. Department 
of State Publication 7862.

Soviet Views ou the Law of 
State Succession with .regard 
to Treaties - and acquired 
Rights — The Case of the Bal
tic Republics, By George Gins
burgs, p. p. 191 — 229, leidiny
je — Ress Baltics, edited by 
Adolf Sprudzs and Armins Ru- 
sis, A. W. Sijthoff — Leyden, 
1968. Tame leidinyje yra gau
su studijų, liečiančių Baltijos 
valstybes.

Pasiuntinys — žiūr. Lietu
vių Enciklopediją, tom, XXII 
p. p. 93 - 96. Pagal tą žodį ga
lima rasti Lietuvos Dipl. ir 
Kons. Tarnybos istoriją.

OFICIALŪS LEIDINIAI:

plic University of 
Press, 1965;

The Continuity of 
a’s Statehood, By 
Vaitiekūnas (Lithuanus, De
cember 1957, No. 4, p. 2);

The Continued Legal Exis
tence of the Baltic States, By 
Vaino. Riismandel (The Baltic 
Review, No. 12, Nowember, 
1957, New York, N. Y. p. 48) ;

Lietuvos tarptautinis status 
— dr. Domas Krivickas (Var
pas, 1958 m. Nr. 3—4, pusi. 71

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.

ALT Clevelando Skyriaus 
Valdyba parėmė Grandinėlės iš
vyką Pietų Amerikon su $50 
auka.

čiau išeivių gyvenimą, ypač vi- 
sokius biznierius, kriaučių kont- 
raktorius, saliunininkiis.

Laivakortei arba šifkartei gal 
būt su laiku surinkčiau reikalin
gą sumą, o išlipęs į Ameriką gal 
nepražūčiau. Jeigu tik bus są
lygos ir atviras pakvietimas, aš* 
tuojau atidumčiau pas Jus į 
Ameriką. Ta proga, atvažiavęs 
ten. galėčiau padėti suorganizuo
ti kokį gražų kultūrišką paren
gimą, parašyt komediją jūsų 

{teatro mėgėjų rateliams ir t. t.
Tai tokia mano svajonė. Norė
čiau, kad ji išsipildytų.

Sakau, jei gausiu kur pasi
skolinti kelionei išlaidoms — aš 
kitą metą ir atvažiuoju. Manau, 
ten jūsų draugijoms galėsiu su
ruošti ir keletą įdomių paskaitų, 
apie mūsų rašėjus, literatūrą ir 
t. t.

Šiuo kartu Jūsų ilgai ir ne
varginsiu. Įdomu.kokias tamsta

unus sugieuos i 
atliks Čiurlionio

Na, perduckite linkėjimus vi
siems geriems savo pažįstamiem, 
darbo, o ne biznio žmonėms?

Nekantriai lauksiu Jūsų laiš
ko. štai mano adresas, kuriuo 
rašanti aš visuomet gaunu: Pet
ras Cvirka, Kaunas, A. Freda, 
Technikos rr. 3, Lithuania. .

fonso Mikulskį
Organizacijų:

Washingtone patarėjas, darė pranešimą 1970. VI. 6 d. 
Politiniame Jaunimo seminare, kurį ruošė Vyriausias

Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Jaunimo Centre, 
Chicagoję). -

Dr. S. A. Bačkis supažindino 
Seminaro dalyvius su Lietuvos 
padėtimi pirmaisiais nepriklau 
somyhės metais, II-jo Pasauli
nio Karo išvakarėse, karo me
tu, pokario metais ir paskuti
nio dešimtmečio metu, (1960 - 
1970).

Po to — jis apžvelgė Lietu
vos diplomatinės tarnybos pa-, 
dėtį aukščiau išvardytais lai
kotarpiais.

Po- pranešimo dr. S. A. Bač
kis nurodė paliestais klausi
mais tokią literatūrą:

Lithuanian Recognition, Pub
lished by Lithuanian Informa
tion Bureau, Washington, D. C.;

Nepriklausomos Lietuvos 
Lietuvos. Respublikos pripaži
nimai de facto ir de iure — M. 
Krupavičius, žiūr. Tėvynės Sar 
gas, 1968 m. Nr. 1, p. 18.;

The Formation of the Lithu
anian Foreign Office 1918 — 
1921, By Alfred Erich Senn 
(Slavic Review, Vol. XXI, No. 
3,1962);

The Baltic Policy of the 
United States, By Constantine 
R. Jurgėla, Spring Term, 1949, 
Hist. 294, Fordham University, 
New York;

Albert N. Tarulis — Ameri
can Baltic Relations, 1918 — 
1922; The Struggle over re
cognition, Washington, Cath-

America

1. Šv. Mišios už pavergtą Lie
tuvą: 10 vai. Naujos liet, para
pijos bažnyčioje. 10:30 vai. Šv. 
Jurgio liet, parapijos bažnyčio
je. šv. Mišių metu giedos Čiur
lionio Ansamblis ir Šv. Jurgio 
liet, parapijos choras.

2. Minėjimas: 12 vai. Lietu
vių Kultūriniame, darželyje. 
Kalbas pasakys žinomas visuo
menininkas, Miko narys ir Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro Komiteto pir
mininkas Algirdas Kasulaitis ir 
greitai kylantis politikas, Cle
velando miesto tarybos pirmi
ninkas ir kandidatas į JAV Kon
gresą James V. Stanton.

Rašytas balandi
Mielas Kaimyne!

Rašau jums pirmą kartą. Jūs 
manęs nepažįstate, tačiau, be- 
abejojimo, esate girdėjęs mano

lyvauti su vėliavomis Šv. Jurgio 
bažnyčioje ir Darželyje.

Visi Clevelando ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti pa- 
maldose ir minėjime.

Lietaus atveju, minėjimas 
vyks šv. Jurgio liet, parapijas 
salėje.

Amerikos Lietuvių Tarybos
Clevelando Skyriaus Valdyba

Dalyvaukime Birže!
Sekmadienį, birželio mėn. 21 

d. Clevelando lietuviai paminės 
Lietuvos okupacijos 30 m. su
kaktį ir pagerbs nuo komunistų 
letenos žuvusius tautiečius.

Minėjimas vyks sekančia tvar-
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Baltieji Rūmai drąsina lietuvius
Vakar jau minėjome, kad prezidentas Richard M. 

Nixonas atsiuntė Dr. Leonui Kriaučeliūnui laišką, o vi
ceprezidentas Spiro T. Agnew atsiuntė telegramą. Dr. 
Kriaučeliūnas, kaip jau žinome, pirmininkavo genocido 
parodos atidarymui ir šia proga suruoštam banketui. 
Kaip laiškas, taip telegrama buvo perskaityti banketo 
metu ir labai šiltai sutikti, šiandien spausdiname prezi
dento Nixono laišką ir viceprezidento Agnew telegramą.

Respublikonų partijos vadas kongrese Gerald Ford 
specialiai buvo atskridęs j parodos atidarymą ir banketo 
metu pasakė turiningą ir lietuviams naudingą kalbą. Da
lis tos kalbos jau buvo paskelbta vakarykščiame Nau
jienų numeryje, o antroji dalis yra paskelbta šiandien. 
Niekad respublikonai nebuvo padarę tokių šiltų ir drą
sinančių pareiškimų, kokius lietuviai turėjo progos iš
girsti šiomis dienomis.

Viši žinome, kad dabartinė administracija veda pa
sitarimus su sovietų atstovais dėl atomo ginklų kontro
lės, kalbasi dėl Artimųjų Rytų ir bando rasti bendrą kal
bą Europos taikai. Ne vienam kyla mintis, kad šitokių 
derybų metu mažai bus kreipiamas dėmesys į Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo tautas. O vis dėlto šiandien, kada ban
doma ieškoti sprendimų tokiems svarbiems didžiųjų val
stybių ir pasaulio klausimams, ne tiktai valdžią turinčios 
partijos vadas padarė lietuviams pačius palankiausius 
pareiškimus, bet ir pats valstybės prezidentas atsiuntė 
laišką Amerikos Lietuvių Tarybos suorganizuoton pa
rodom

Drąsiai į lietuvius prabilo ne vien kongreso atstovas 
Gerald Ford, bet drąsiai kalba ir viceprezidentas Spiro 
T. Agnew. Demagogų laimėjimas yra trumpas, rašo 
Agnew telegramoje, bet jų palikti griuvėsiai yra amžini. 
Niekam ne paslaptis, ką jis turėjo galvoje, šiaip kalbėda
mas i lietuvius. Drąsinančią telegramą jis šitaip baigia:

— Jūsų drąsa ir patvarumas parodyti lietuvių tautos 
pavergimo faktus duoda vilties ne tiktai pavergtiesiems, 
bet ir visiems, branginantiems laisvę.

PREZIDENTO NIXONO LAIŠKAS
Prezidentas Richard M. Nixon iš Baltųjų Rūmų šių 

metų birželio 12 dieną atsiuntė Dr. Leonui Kfiaučeliūnui, 
Amerikos Lietuvių Tarybos suorganizuotos Genocido 
Parodos Komiteto pirmininkui toki laišką:
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Jau bus kone dvidešimt metų.

kinti Vyriausiojo Lietuvos Išlais-

tautos atstovybės (nacionalinio 
komiteto), teisinius pagrindus ir 
kovoti su tais, kurie jam, Vli-

P. STRAVINSKAS
stumti nu< tų pagrindų, jį, kaip 
tautos «tewvybę, panaikinti,

Vliko teisinių pagrindų klau
simais esu rašęs ir savo pažiū
rą į Vliką kaip tautos atstovy
bę esu įfetęs kone visoje pla
čiau žinomoje mūsų lietuviškoje

WASHING
June 9,1970

Dear Dr. Leonas: ; .
The great courage of the Lithuai;ian people will al-

While we consider the sadness and the suffering so ma
ny have known though they tried to live in peace, let us 
also commit ourselves to sharing the goals for which they 
gallantly fought.

I join your prayers and your hopes that the Lithua
nian people and all who havedknown the pain of separa
tion from their families and their homelands will always 
be united in spirit and dedicated to the great cause .of 
peace and freedom that are everyman’s birthright .4

' With my best wishes,
Sincerely,
Richard Nixon

Dr. Leon K. Leonas 
Chairman 
Commemorating Committee 
Lithuanian American Council, Iric. 
6818 Southwestern Avenue 
Chicago, Illinois 60636 . > ; (

VICEPREZIDENTO AGNEW TELEGRAMA
.....Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Amerikos Lietuvių Tary
bos paruoštos lietuvių tautos naikinimo faktų parodos 
komiteto pirmininkas praeitą šeštadieni gavo iš JAV vi
ceprezidento Spiro T. Agnew toki% telegramą:

Dr. Leonas Kriaučeliūnas ?'
Chairman Commemorating Committee 
Lithuanian American Council, Iiic.
6818 South Western Ave., Chicago. Ill.

lt has been said that “The Triumph of Demagogues 
is Shortlived, but the Ruins are Eternal”. Lithuanian — 
Americans known only too well that the ruin of the hu
man spirit and the destruction of freedom that can come 
when demagogues and tyranny triumph over freedom — 
loving people.

As you recall to americans and -America and-the 
World the disaster that has befallen. Lithuania these 
thirty years, you have my heartfelt sympathy and my 
support in your efforts to bring thė truth to the World.

cannot be said to be short lived — but your courage and 
your insistence on presenting the facts of the subjuga
tion of the Lithuanian people give hope *not only to them; 
but to all those who love freedom.

Spiro T. Agnew

VLADAS CIVINSKAS rai nepatikrino, ir tarp jų'atsirado vienas į 
akmuo, jau pradėtas šlifuoti.

URALE DEIMANTŲ NĖRA

žymusis vokiečių gamtininkas Alexan
der Humbolt remdamasis kai kurių Uralo 
kalnų paviršiaus sudėties panašumu į Bra
zilijos deimantų laukų paviršiaus išvaizdą 
ir sudėtį, 1823 m. paskelbė esąs įsitikinęs, 
kad Uralo kalnuose turėtų būti ir deiman
tų. šiuo tikslu po kelerių metų jis pats or
ganizavo deimantų ieškojimo ekspediciją 
į Uralą, bet deimantų nerado. Tik 1829 m. 
liepos 5 d. europėjinėje Uralo kalnų daly
je, maždaug 58° N. Bissersko distrikte už
registruoti pirmieji Eūropos deimantai. 
Vieta žiauri ir kalnuota. Deimantai rasti 
Paludenkos upėje, priklausančioje Karnos 
baseinui. Kartu su deimantais buVo aukso, 
platinos, kvarco ir kt. mineralų. Viso čia 
rasta 150 akmenų, visi skaidrūs, geros ko
kybės, bet su polinkiu į gelsvumą. Di
džiausias iš jų kt, kiti tarp 0.12 ir 1.25 
kt, bendras visų rastų deimantų svoris — 
17.20 kt Visi deimantai suneštinės kilmės, 
pirminė bent apytikri vieta nenustatyta .

Po to tai vienur tai kitur Uralo kalnuo
se rasta ir daugiau deimantų. Visi jie 0.12 
— 0.35 k t. dydžio, nei vienas nedidesnis 
0.60 kt. šių radinių retumas ir dydis iki 
šiol kelia rimtų abejonių, ar Uralo kalnuo
se iš viso yra deimantų. Manoma, kad šie 
deimantai buvo tyčiomis išmėtyti vietose, 
kur juos galima lengviau rasti, ir tuo būdu 
dirbtinai pabandyti sukelti dar didesnį dė-

Didžiausias JAV deimantas rastas piet
ryčių Arkansase ir žinomas Uncle Sam 
vardu. Akmens dydis — 40 kt., bet po šli
fo teliko 11.12 kt. Murfreesboro apylinkė
se yra vienintelė JAV deimantu kasykla, 
veikianti komerciniais pagrindais. Dei
mantus kasa turistai, kurie, užsimokėję 
$1.50 gali visą dieną jaustis kasyklų savi
ninkais. Mrs. Arthur Palmer iš Texas, be- 
pramogaudama kasyklose rado 15 karatų 
deimantą, kuris buvo Įvertintas $100.000 ir 
tuojau pakrikštytas Star of Arkansas var
du..

Didžiausi JAV deimantu laukai taria
mai buvo surasti 1871 m. Vietos — kaž
kur Arizonoje ir Wyominge. Vienoje iš jų 
buvo rasta apie 1.000 kt. deimantų ir apie 
6-7 tūkstančiai rubinų. Deimantai buvo 
nedideli, bet vienas iš jų net 108 kt. dy- 
džo. San Francisco už šiuos laukus dviem 
sukčiams - Arnold ir Slack buvo sumokėta 
$600.000. Apgavystė paaiškėjo, dar nei 
nepatikrinus laukų. Visi rubinai pasirodė 
beesu granatai, dydis 108 kt. deimantas — 
baltasis kalnų kristalas, o visi kiti deiman
tai buvo apgavikų pirkti už $25,000 ir iš
barstyti laukuose. Labai gerai apgalvotoje 
ir Išplanuotoje apgavystėje buvo padaryta 
tik vienui viena klaida: prieš išbarstyda- 
mi nupirktus deimantus, apgavikai jų ge-

moję Lietuvoje ir Laisvojoje Lie- logika ir kartu su tautos intere- 
tuvoje). Įsu.

Esu spaudoje aiškinęs: 1) kad Esu įsitikinęs, kad šios pažiū- 
VMkag yra mūsų valstybinės tau- ros į Vliką buvo visi Vliko stei-1 
toe (Staatevolk, body politic) at- gėjai, norėję padaryti Vliką tau- 
stovybė, 2) kad jis vienas yra tos atstovybe, kompetentinga 

teisės būdais ir priemonėmis ko-

■" — — -
gomis, kaip minėjau, apie 20 me-

as.v

atstovų Vliko seime. Pagal šj

stovybė, turėtų būti panaikin-

juos, tuos nepagydomus antivli- 
kininkus, jų. vardais. Nemalonu

atstovybę, nuo visokių jo prie
šų (bolševikų ir savųjų “veikė
jų), jaučiu pareigą ir dabar pa
reikšti spaudoje savo griežtą

atstovybės, tą projektą priėmus, 
liktų tik šilti pelenai...

ko vardą, tai aš už tą neatsa
kau).

Vliko “reformatoriai” jo sta
tuto pakeitimo projekte numatė; 
kad Vliko nariu būsianti Liet.

nei mažiausios skriaudos, tiktai
rį&P- C'yy.':

grindų “Lietuvos laisvės -kovos 
vieninga vadovybė laisvajame pa 
šauly” (jei skaitytojui nuluš lie-

Ponia Gracieia Oirvarei, pirma mote
ris, baigusi Notre Dama teisiy moky
kla, l«u buvo paskirta prezidento 
Nixono dirbti Gyventoj g komisijoje.

Tiktai, prisipažinsiu, man iki 
šiol buvo kiek gaila, kad mūsų 
teisininkai nelabai drįsdavo vie-

i

F

nis, kurių septyni- yra tarp 94 ir 4.33 kt 
dydžio.

(Busdatigiaii}

kompetentingas visos mūsų tau- J 
tos vardu daryti valios pareiški- voti dėl Lietuvos laisvės atga
nius, pvz., duoti tautos vardu vimo.
kitoms valstybėms ir tarptauti
niams veiksniams (institucijom, 
įstaigoms) skundus, reikalavi
mus, protestus dėl tautos lais
vės atėmimo ir dėl okupanto ne
teisės veiksmų okup. Lietuvoje, 
3) kad savo teisinę galią arba

nis) Vlikas išveda iš to fakto, 
kad jį sudarė mūsų politinės 
grupės, kaip tautos politinės 
minties reiškėjus bei vykdytojas

tybine-konstitucine ir su tarp
tautine teise), 4) kad, įvedus į 
Vliką nepolitines organizacijas 
(LB ar kitas), Vlikas, kaip tau-

bėti bei veikti visos tautos var-

į Vliką, kaip tautos atstovybę 
ginti, kai ji visai nerimtai, ko
kių spaudos juokdarių būdavo 
visaip iškraipoma, pašiepinėja- 
ma, tiesiog profanuojama, pvz., 
eilę mėtų Dirvoje,

Ta, anos teisingos teisinės pa
žiūros, profanacija reiškėsi ir iš 
Vliko pasišalinusios, prieš Vliką 
daugiau kaip 10-tį metų kovoju
sios mūsų politinės grupės — tai 
frontininkai ir tautininkai (su 
savo satelitais).

Kai kurie anų antvlikinių gru
pių veikėjai, per dešimt metų 
kovoję su Vliku, pasidarė tie
siog “mirtiniai Vliko priešai”, 
besinešioją Vliku neapykantą iki 
mirties savo širdies gelmėje. •

Nenurimsta jie savo “tradi
cinėje” kovoje, netgi sugrįžę (su 
savo buv. opozicinėmis partijo-

kad tuo atveju nebūtų kas duo
da tautos vardu kitoms valsty
bėms ir tarptautiniams veiks
niams skundus, reikalavimus ir 
kitus pareiškimus (nebūtų or
gano, teisės būdais ir priemonė
mis ginančio tautą tarptautinėj 
plotmėj)^6) kad,nustūmus Vliką. labai skau(iu nurodyti
nuo jo, kaip tautos atstovybės; 
teisinių pagrindų (arba tų pagrin 
dų jam nepripažįstant), kovojan 
čiai dėl savo laisvės atgavimo tau 
tai būtų padaryta .didžiausia 
skriauda, ko ateities kartos mum 
niekad neatleistų, o tautos įstori-

riems kolegoms, Vliko “novato
riams” ir “reformatoriams” dėl 
jų sugalvoto ir siūlomo plano 
Vliką sugriauti.

Aš kreipiu ir visos Vliko va
dovybės dėmes j į šitą mūsų tau
tai didžiai žalingą buvusių anti- 
vlikinių kovotojų sąmokslą Vil
kui likviduoti.'

Caveant consoles ne quid res* 
publics detriment! capiat!

Budėkite, konsulai, kad vals-

žalą, kad ir be piktos valios, o per 
nesusipratimą, nesusivokimą tei
sėje. ■

Savo šitą pažiūrą į Vliką, kaip- 
tautos atstovybę, esu. dėstęs ir 
savo viešose paskaitose;' Cleve
land©, ypač gi Chicagoje kole
goms teisininkams (LTD Chica-

tytoje paskaitoje “Mūsų teisinė 
kultūra ir politinė etika Idetu- 
vos laisvinimo darbe”.

Manospaudoje skelbtosios ir 
' Chicagoje (taip pat ir Clevę-- 
landė) viešai diskusijai: (paskai- 
tose) pateiktosios pažfūrios į 
Vliką, kaip tautos atstovybę, nie-- 
kas iš esmės neginčijo; jos ne
griovė.

Noriu čia ypač gi su. dideliu

brėžti tai, kad šios pažiūros man 
neginčijo netgi7 nei Chicagos ko
legos teisininkų auditorijoje, ku

vos teisininkų elitą.
Todėl aš laikau pažiūrą Į Vil

ką, kaip tautos atstovybę, ne ko
kia dirbtinės konstrukcijos pa
žiūrą, o teisinga pažiūia, -sutin
kančia su teisės idėja, su teisine

mesi Uralo turtais.' • — i būtų prileisti,* kad jie; kaip ir patys mete-
Keli deimantai buvo rasti ir PasevigJ orai, yra kurių nors visatos pasaulių dalis, 

bet taip pat'gaii būti, jog deimantus mete
oruose suformavo begalinis karštis ir kitos 
fizinės sąlygos, ypač meteorams įsarėžiant 
į žemės atmosferą.

upėje, toli šiaurėje, teritorijoje 1939 _ 40 
m. žiemą Sovietų atplėštojo iš Suomijos. 
Čja deimantai buvo upės smėlyje kartu 
su granatais, tunnalinais ir kitais retes
niais mineralais, paprastai randamais dei
mantų laukuose. Akmens maži, šešėliuoti; 
nukentėję nuo vandens, greičiausiai van
dens srovių suneš# iš aukštesnių vietų.

šiek tiek deimantų randama Hūmano 
provncijoje Kinijoje, Jakutijos krašte ir 
eilėje kitų vietų Sibire. Dėl šiandieninės 
Kinijos uždarumo, ir-rusų nusistatymo visa 
laikyti paslaptyje, apie šiuos deimantų 
laukus nieko tikra nėra žinoma. Manoma, 
kad kinų deimantų laukai neturtingi arba 
visai išsemti, bet to nebūtų galima pasa
kyti apie rusus, kurių deimantų produkci
ja šiuo metu siekia 6 — 8% viso pasaulio 
deimantų produkcijos.

Betyrinėjant Įvairiose vietose nukritu
sius meteorus, aptikta, kad jie savo sudė
tyje turi ir deinisntų. Kbi kas rasta tik 
mikroskopinių akmenų, beveik ištisai tam
sios spalvos ir karbonatinės išvaizdos. Me
teorų deimantingumas labai įvairus. Pa
vyzdžiui, betyrinėjant 1886. 9. 22 Sibire, 
Alatyr paupyje iškritusį meteorą, pastebė
ta, kad iš bendro 1762 grannj svorio dei
mantų dulkių svoris siekia apie 85 karatus 
arba 17 gramų, kas sudaro bevek 1% viso 
meteoro svorio. :

Iš kur deimantai atsiradę meteoruose, 
vieningos nuomonė nėra. Paprasčiausia

ISTORINIAI AKMENYS

; Kiekvienas didesnis, negu 100’karatų, 
deimantas — tai jau istorija; ypač jei jis ži
nomas iš anksčiau, negu atrasti Pietų Af
rikos deimantų lobiai. Visi jie turi vardus 
ir metrikas, visų jų sužymėti savininkai ir

afrikietiškųjų deimantų istorija dar pilko
ka, nespėjusi susinarplioti su įdomesniais 
įvykiais, tai visus senesnius Indijos dei
mantus supa legendos, paslaptys, kariu, 
žudynės, grobimai. Ir tai suprantama, nes 
kiekvienas toks deimantas yra didžiulis lo
bis, dėl kurio nebaugu nei pavojų, nei 
kraujo, ypač jei jis svetimas.

Šių didžiųjų istorinių deimantų vis dėl
to jau dabar yra daug, ir visus juos aptarti 
reikėtų platesnės apybraižos. Pasitenkin
sime tik keliais Įdomesniais, ir vienu kitu 
momentu iš jų istorijos. Deimantų dydį 
visur žymėsime metriniais karatais (5 kara 
.tai lygu, garniui), o kainas doleriais ir ang
lų svarais; kurių santykis kalbamu metu 
buvo 5 dot. už 1 svarą, o dolerio kursas 
bent dešimt kartų aukštesnis už dabartinį.

Didžiausias iŠ visų iki šiol rastų deiman 
I tų yra Cullinan. Originalus dydis — 3.106

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, nl. — WEDNESDAY, JUNE 17, 1970IKilJ

nale , “Nature” .paskelbė išty-

Mokslimnkas, Kurio vardo 
mokslinis žurnalas pasiaiški- 
no negalįs skelbti “dėl supran- 
tannj priežasčių”, toliau savo 
raporte aiškina , kaip jis tatai 
patyręs nuosava barzda: ■ jis 
keletą savaičių išgyvenęs toli
moje saloje ir jo barzdos augi
mas žymiai sumažėjęs. “Bet 
paskutinę dieną prieš aplei
džiant salą, barzdos augimas 
padidėjo, pasiekdamas tikro 
išbu j o j imo per, pirmąsias pora 

1 dienų kontinente”.

karatai. Yra žymių, kad jis tik dalis dar 
didesnio deimanto. Jis rastas 1905 m. Prem 
ier kasyklose Pietų Afrikoje ir pavadintas 
tuometinio kasyklų direktoriaus- vardu, 
jis puikios kokybės, visiškai skaidrus, be
spalvis, su vienut vienu mažtfčiu debesė
liu arti paviršiaus. Transvalio gubernato- 
rius-sumokėjo už jį kompanijai 150.000 sva 
fų ir 1907 m. pado vanojo Anglijos karaliui 
Edvardui VII jo gimtadienio proga. 1908 
m. Amsterdame, I. J. Asher & Co. firmoje

■ V ' .

Skaitykite ir platinkite 
fineiirašti
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EUDEIKIS

DOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J 003

Phone: YArds 7-1911

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

PLEASE!
Myya/ctn
PREVENT

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ate. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Liepos so<M£
Nutarta per ateinančius du 

mėnesius susirinkimų netaikyti, 
atseit, atostogauti.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

šauliu skaičiui susirinkus.
V. Mingėla

MOVING
Apdrausta* perkreustymo 

S Įvairią atstūmę.
. ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Teta FRontier 6-1882

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2682 WEST 59th STREET 
Teta PR 8-1223

OFISO VAL.; pirm., antrad, treciad.. 
ir Dealt 24 ir 68 vaL vak. šeštadie- _• • z* a _ 9 —X— 1U4«.

SOPHIE BARČUS 
ą RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto

Vakaruškosr Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Po susirinkimo buvo vaišės. 
A. Radziukėno gimtadienio pro
ga palinkėjo jam “ilgiausių me
tų”. Antanai taip pat buvo pa
gerbti. Koresp.

Teleta PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir pen irtad ieni.jp 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

BEVERLY HILLS GELINYČIA
G£LtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 841833 ir PR 80834

DETROIT, MICH.
Draugą pažinsi bėdoj ...

Lietuvių namai Detroite siekia 
daugiau erdvės, perka aplinkui 
supančius senus namus. Jau ne
mažai jų sugriovė ir jų vietoj 
įrengė gana erdvias aikštes au
tomobiliams pastatyti. šiuo me
tu vėl nupirkti du namai. Tačiau 
namų draugijai, mokant gry
nais, pritrūko pinigu. O reika
las skubus ir svarbus. Namų pir
mininkas dri Mileris turi surink
ti-atitinkamą sumą, pinigų. Jis 
kreipėsi i Stasio Butkaus šau
lių kuopos valdybą, prašydamas 
beprocentinės. paskolos.

1970 m. birželio 6 d. tuo’ rei
kalu St. Butkaus šaulių kuopos 
valdyba posėdžiavo ir nutarė 
Lietuvių namų šaunų užmojį pa
remti ir duoti atitinkamo dydžio 
paskolą.

Tačiau valdyba nutarė atsi
klausti kuopos šaulių ir gauti jų 
patvirtinimą kad vėliau nebūtų 
nesusipratimų. Ta proga šaukia
mas skubus susirinkimas, kuris 
įvyks 1970 m. birželio 21 d., sek
madienį, Lietimų namuose 11:30 
vai. priešpiet. Nesudarius kvo
rumo, po 20 min. šaukiamas ant
ras susirir.kimas. šis susirinki-

Panaudojo šaldytuvą 
nužudymui

Žudymui naudojamos viso
kios priemonės: revolveriai, 
peiliai, šautuvai ir visokiausi 
nuodai. Tačiau Joyce Towers 
(618 W. 80th St.) nužudymui 
buvo panaudotas tikrai “origi
nalus” būdas: ji buvo nureng
ta įgrūsta i šaldytuvą ir užšal
dyta.

Kai jos sesuo negalėjo tele
fonu prisišaukti, tai pranešė 
policijai, kuri ir surado To
wers Įgrūstą į šaldytuvą. Ve
lionės šaldytuvo durys buvo 
užrištos ir užverstos.

Towers buvo 26 metų am
žiaus. Gyveno viena (buvo iš
siskyrusi su vyru). Policija icš 
ko jos buvusio vyro.

Upytės Klubas
Upytės klubo pusmetinis susi

rinkimas įvyko birželio 5 d. 
Talman salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Narių susirinko nepapra
stai daug. Tai rodo, kad upytie- 
Čianis jų klubo reikalai labai 
rūpi ir jie domisi jo veikla.’

Susirink imą atidarė pirminin
kė Anna Condux. Atsilankė vi
si valdybos-nariai, išėmus nu
tarimų raštininkę. Ją pavada-; 
vo M. l'rbebs, perskaitydama 
protokolą iš pereito susirinki
mo ir užrašydama nutarimus. 
- Tyla buvo pagerbtas narys V. 
Ziurba. Į klubą įsirašė Radavi- 
čienė. Pranešta, kad serga Vir
šila ir K. Ahdrejauskas. Gegu
žinei surengti išrinkta komisi
ja, kurią sudaro A. ir M. Ra- 
dziukėnai it K. Kriščiūnas. Ge
gužinė Įvyks birželio 28 (L Bruz- 
gulienės s idfc Antroji gegužinė 
bus surengta rugpiūėio 30 d.

bei IHinojaus ir daug - davė 
Chicągoje bei Illinojui, visose 
gyvenimo srityse. Skerdyklų 
istorijoje,- ,-pagal Upton Sine- 
lair’o veikalą The Jungle, lie- 
- tuviai suvaidino, "pagrindini 
vaidmenį. Jų istorija turėtų 
būti išsamiai išstudijuota, tin
kamai surašyta ir išleista ang
lų kalba, šitas darbas labai 
tiktų Illinois valstybės Lietu- 
vių Prekybos Rūmams ir Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros Muzie
jui.

Chicagos lietuviai yra davę 
ir duoda labai daug lietuvybei 
ir laeluvai.^ Jie yra sukūrę, 
kaip anksčiau minėjau, šim
tus visokių organizacijų ir dau 
gybę visokių institucijų. Di
džiumoje jų pagrindinė min
tis buvo lietuvybė ir Lietuva. 
Jų pavadinimai ir statutai tą 
ryškiai, patvirtina. Be šv. Ka
zimiero Karalaičio Draugijos 
buvo ir, įvairios kitos draugi
jos patriotiškais pavadinimais. 
Pavyzdžiui Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino Dr-ja, 
Lietuviškas Varpas, Palaimin
tos Lietuvos Dr-ja„ Lietuvos 
Vėliavos Dr-ja, Tėvynės Mylė
tojų Dr-ja, Lietuvos Vyčiai 
Simano Daukanto ir kitos tau
pymo ir skolinimo b-vės ir t. t. 
'* Dar pirmam pasauliniam 
karui nepasibaigus, Chicagos 
lietuviai jau reikalavo Lietu
vai laisvės. L’ehivai laisvę at
gavus, jie^ jų visos draugijos 
bei organizacijas šoko Lietuvą 
remti: bonus ir akcijas pirkti, 
aukas siusti ir net patys Lietu
vos važiuoti ir dėl Lietuvos at
statymo dirbti ir kovoti.

Chicagos lietuviai ne tik daug

NAMŲ SAVININKAI 
RŪPINASI

Marquette Parko Namų Sa
vininkų organizacijos susirin
kimas Įvyks šių metų birželio 
19 d. 7:30 vai. vak. parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw. 
Salė bus atidaryta 7:00 vai. 
vakaro. Nario mokestį sumo
kėti ir naujus narius galima 
priimti prieš susirinkimą.

Susirinkimas bus svarbus, 
liečiąs visą eilę apylinkės gy
ventoj ij'reikalų. Į susirinkimą 
atvyks Robert Rowan ir Kon
greso atstovas Morgan Murphy. 
Jie bus supažindinti su gyven
tojų reikalavimais, o gyvento
jai patirs šių vyrų užsimoji
mus.

Mokytoja Ona Chereška kal
bės apie vietos mokyklų reika
lus. Visi turės progos aptarti 
liepos 4 ruošiamą pikniką 
Bruzgulienės darže. Piknike 
bus geros lietuviškos muzikos, 
skanių valgiu ir įvairių pra
mogų. Stasys Padilba

— Žemaičiu Kultūros Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
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 rrikriris. Po šio su
sirinkimo bus 2 mėnesiai atostogų. 
Reikalui esant, kreipkitės i finansų 
rast. Bernice Žemgurn. tel. 847-2879.

Rožė Didtaalvienė, nut. rast.

Rtt. t»L 239-4683

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

Medical Building). T»L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari ma 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Šio šimtmečio pradžioje de
presijos metu lietuviai, kartu 
su kitais gyventojais, stipriai 
nukentėjo nuo nedarbo ir kitų, 
ekonominių sukrėtimų.

Chieagos lietuviai šimto me-

ir nelaimingų: vienas iš pir
mųjų lietuvių atvykėlių žuvo 
Chicagos gaisre 1871 m. Antras 
lietuvis, Didysis Lietuvos Vė- 
iiavnešis, 1863 m. sukilimo 
prieš Rusiją. dalyvis, Augustas 
Dzialinskas - Kenkelis ’ buvo, 
anot “Tribūne”, nužudytas ca
ro agentų-1895 m. liepos 31 d., 
jo senienų krautuvėje, 2413 S. 
State gatvėje. Jis palaidotas 
Oakwood kapinėse, prie Vin-

bonų išpirko ir aukų Lietuvai 
sudėjo, bet ir Laisvės Varpą 
jai nupirko -ir Darių _ Girėną 
paaukojo. ’ Ir dabar Lietuvos 
laisvinimo tikslui daug dirba 
ir aukojasi.' Chicagos lietuviai 
gali džiaugtis savo šimtmečio 
gyvenimo nuopelnais Chicagos 
miestui, lietuviams ir Lietuvai.

Linkėtina, kad antras šimt
metis būtų dar našesnis ir nau
dingesnis. ; tiek Chicagai bei 
Amerikai, tiek lietuvių tautai 
bei sau ir Lie tu vai.

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

dažai Speciali pag 
x (Arch Supports) ir

VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629
Telef.: PRospect 6-5084
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DR. V. Pi TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso totef.r H Em lock 4-2123 
Resid. telof.: Gibson 846195

Priima Ugonraa pagal suatarimą. Dei 
olandof cirarpKinti telefonu HE 4-2123 
jei neatriliepia, tai talef. GI 8-6185

^v. Kazimiero Karalaičio. Ji 
prasidėjo su 12 narių. Reikš
minga ir simbolinga: į jos pra
dus įvesta ir tikyba, ir, tauty
bė, ir valstybė — net karališ
kumas.

Iš šitos tautiškos —- karališ
kos užuomazgos išaugo šimtai 
lietuviškų organizacijų, per 
tuzinas parapijų ir daugybė 
įvairių biznio ’ bei mokslo' ir 
kultūros įmonių bei įstaigų. 
Vaizdus' pavyzdys yra Mar- 
quetette Parko kolonija, kurią 
vainikuoja Lietuvių Plazos 
įtalpa: namai - verslai, bažny
čia, vienuolynas, jo tvarkomos 
ir vedamos mokyklos ir ligo
ninė,, parke Dariaus- Girėno

PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

?,EMA KAINA 
R-ŠERėNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

akių, ausų, nosies 
ir gerklss Ligos

Kalba buvo pasakyta dedikuojant Lietuvių Plaza 
Marquette Parko Kolonijoje

lietuviai atsirado 
18/0 m. Jie susis

pietė šiaurinėje miesto dalyje, 
pagal Alekso Ambrozės istori
ją; North Noble ir Milwaukee 
gatvių apylinkėje. Jų buvo apie 
30. Pirmūnais minimi: Juozas 
Naujalis, Justinas Balseris, Bal 
tramiejus Špokevičius, Jurgis 
Linkevičius ir keli kiti.

Pirmas lietuvis kunigas ir 
Šv. Stanislovo Kostkos parapi
jos klebonas buvo Juozas Juš
kevičius. Pirmas lietuvis biz
nierius — profesionalas Chi- 
cagoje — vaistininkas ir dak
taras Mateušas Kasakauskas. 
Jo vaistinėje 668 N/ Noble gat
vėje užsimezgė pirmoji lietu
vių organizacija Chicągoje:

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolef.: PRospect 8-3229

ratals S-6Q76

Gegužės- 28, liepos 14 4r rugpiūcto 31

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

dokumentas atsikviesti gimines 
į Ameriką.,

■ ■' ■ ’ ■ ■
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN

1970 m. birželio 
prie Dariaus - Gi 
to Lietuvių Plazos viešas bei 
oficialus dedikavimas bei idea 
tifikavimas vainikuoja lietu
vių gyvenimo šimtmetį Chica- 
goje. Už Lietuvių Plazos įkūri
mą ir iškabų iškėlimą širdin* 
■gai dėkojame Chicagos miesto 
tarybai ir merui Richard 3. 
Daley. *

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS CPTOMETR1STAS'

.4018 N. Lincoln,.Avenue 
Chicago, ill. 60618 Tel. 525-0952 

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: - PR 5-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Piimad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p.‘ P-; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki U ir nuo 4 iki 8,’o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai. ■ 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-51# 
Tikrina' akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCŠL8S , IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS* 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrai nuo: 2—5 po pietą, 
ketvirtad. nuo g—8 vak.

Ofiso telef- 776-2880
Naujės rez. telef.: 4484545

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

Ofisas 2750 West 71st St 
Tol. 925-8296

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

uždaryta,
Rez. tel.: WA 5-3099

I inkam ūmo arba Itadecžo valandoje 
{niiauavi gėlės ir vainikaL antka 

pią papuošimai ir sezoninei 
kapams gMta.

ROY R. PETkO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem A»e. — 586-1220

Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rebii telef.: GArden 3-7278 ,

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

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

Valandos: pirmad., ketvirtadų 5—B,

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARBINKIT ĖS NAUJIENOSE
fill 1 W— - wq

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEndock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

PirmacL ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad, penkiadienį nuo 1—5, tree. 

- ir šeštad. tiktai susitarus. —ill II I —MM—
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optomeirisias

DR. EDMUND E OARA 
27V9 W. Sist STREET 

Teta GR 6-2400
rfal. pagal susitarimą: Pirm., ketv.- 
z—4, 7—9, antrad., penkt 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL
.............- . ...........

Rez. GI 8-0873

DR.W. M. E1S1H-EISIMAS
AKUŠtRiJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CH4RURGUA 
. 6132 So. Kedzie Ave, WA 5-2670 

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

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

----------  . „, ... ..........  , _------------- v
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( Wolf, Rd. and Grand)

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

NAUJIENASgegužinę

$5,000 minimum 
2 year certificate

7:00 A. M. to 3:00 P. M. and 
3:00 P. M. to 11:00 P. M.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nanw Statyte Ir Remontas

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeter, 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5900

Call: Frank Zapoils 
3200% W. 95th St. 

GA 4-8654

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

REAL ĮSTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET '

PRospect 8-5454

PERMANENT 
Experience necessary 

YA 7-5580 Ext. 280

Passbooks 

514% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

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

Full or part time. 
Days or Nights. 

Mature meh and women. 
No experience needed.

Apply in person.

rimas parduoti 
us stato į pavo-

PARDU0DAMAS mūrinis 6 kamb. 
3 miegamų namas prie 72-ros ir 
Talman.

TAIP PAT INVESTAVIMAS: 2 na
mai te 4 butus Willow Springs, m. 
Susisiekimas Archer Avė.

TeL PR 8-2236 arba 257-5542.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU— WEDNESDAY, JUNE 17, 1970

Čekoslovakė mergina pati pasigamino 
ant kaklo matomą papuošalą. Tai mi
singinė juosta, kurios viduryje įtaisy

tas dirbtinis perlas.

MELE WANTED — MALE-PEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

pamatyti, -todėl tikima, kad 
sporto pusryčiuose ne vieni tik 
vyčiai dalyvaus.

tė, Loreta Plienaitė, Pranas 
Pranckevičius, Irena Seibutytė,

. Areštavo šešis jaunuolius
Morse Avenue paplūdimyje 
buvo areštuoti šeši paaugliai. 
Apie šimtas jų pradėjo mėtyti 
akmenis i du policininkus, ku
rie bandė suimti vieną įtaria
mą asmenį. Nuo akmenų nu
kentėjo ir keli automobiliai. 
Buvo pašaukta daugiau polici 
jos, kuri išvaikė jaunuolius ir 
šešis jų sulaikė. Vienas iš su
imtųjų yra tik penkiolikos me-

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

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

•NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

IŠNUOMOJAMAS 2 KAMBARIŲ BU
TUKAS su atskiru iėjimu suaugusiam 
vyrui Brighton Parke. Skambinti po 

5 vai. teL 737-9519.

TYPIST
TO LEARN NEW FRIDEN 

COMPUTYPER 
Steady. .

37% hours per week.
Call RA 6-5622

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

INCOME TAX.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
; INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
GL 4-2390

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
"amų, automobi- 

f gyvybės, svei-
f iwtMaw katos ir biznio.

Patogios Išsimokė 
įimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 ,So. Kedzie Ave. PR 8-2233

MOVING — Apdraustas perkraustymas A 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas..

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

A. & U INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX ' 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Didelis pasirinkimas įvairiu P** 
kiy. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.-

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
TeL CL 4-1050

— Gražvyda Giėdraitė, rašy
tojo Antano Giedriaus duktė, 
gyvenanti pas savo tetą V. Sa- 
kalienę, talkina- prof. Žilevi
čiui Muzikologijos archyve.

— Į Pedagoginį, Lituanistikos 
Institutą jau Įstojo šie Chica 
gos Aukštesniąją lituanistinę 
Mokyklą baigusieji: Silvija 
Alenskaitė, Aušra Aukštuonlytė, 
Birutė Bacevičiūtė, Živilė Bar- 
mutė, Vilija Baleišytč, Danutė 
Gaižiūnaitė, Kęstutis Jonynas, 
Jonas Juozevičius, Aldona Kel 
melytė, Asta Paškevičiūtė, Li
nas Rimkus, Romas Sparkis, 
Nora Spurgytė,i Algimantas 
Stasiulis, Dovąs šaulys, Jolan
ta Ūsevičiūtė; K. Donelaičio 
Aukštęsn. Lit. Mokyklą baigu
sieji: Aušra Baronaitytė, Ka
zimiera Brazdžionytė, Dalia 
Graužinytė, Rasa Griganavi 
čiūtė, Laima Jaupiūtė, Juozas 
Kapačinskas, Rovena Kasytė, 
Vida Kriaučeliūnaitė, Audro
nė Miglinaitė, Rūta Miknaity-

HEATING CONTRACTOR 
įrengtu mulus ir perstatau senus vi- 
«U rffiHn namo apšildymo pečius ir 
oir-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vfndens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai temokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

.užmiesčiuose.
f

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel: VI 7-3447

Yitzhak Heimowitz, Izrae
lio Heęut poBtiiiės partijos va
das, buvo sustojęs Chicagoje.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

--— SHARON MARIE KEECH
Sharon Marie Keech yra duktė William ir Mildos Keech, gyv. 11030 Eberhart 
Ave., Chicago, ir anūkė pony J. Sinku, gyv. St. Petersburg Beach, Fla. ir 
teisėjo Zurio giminaitė. tik jos motina, bet ir močiutė yra Chicagos 
Lietuviu Motery Klubo narės. Sharon baigė Holy Rosary mokyklą. Dabar 
įi lanko St. Willibrord gimnaziją. Koncentruojasi ispany kalboje, nes atei
tyje planuoja dėstyti ispany kalbą. Ji priklauso matematikos klubui. Buvo 
klubo sekretorė, mokslo, dramos, dainavimo ir choro klubuose. Be to, ji 
dar gavo garbės studentės atžymėjimus. Laisvalaikį ji praleidžia dirbdama 
mokyklos knygyne, dainavimo ir dramos vaidyboje. Ji bus Gintaro ba

liaus debiutante.

PERKAME. PARDUODAME. MAI- 
NOME įvairaus didžio namus visur. 
Parūniname naskola visokeriopą ap^ 
drauda, veikia notariatas.

Sporto pusryčius organizuo
ja A. Petraitis. Bus pakviesti 
keli garbingi svečiai. Vienas iš 
jų pasakys trumpą kalbą. Tu
rime garsių sportininkų, pa
dėjusių Lietuvai laimėti Euro
pos krepšinio pirmenybes. 
Kiekvienam bus įdomu juos

— Lithuanian Plazos Čika
gos Marquette Parke atidary
mą palankiai sutiko ir tinka
mai paminėjo yieįos spauda. 
Tilpę Įvykio aprašymai pai
liustruoti nuotraukomis. Dau- 
guma laikraščių: citavo gen. 
konsulo dr. Petro Daiižvar- 
džio kalbą apie Lietuvos pade

Vincas Samoška, jaunas dar 
vyras, jau du didelius orkes
trus nusamdęs. Jie gros pakai
tomis. šokti bus galima be 
pertraukos.

Illinois - Indiana apygardos 
dvasios vadas parūpins vysku
pijos leidimą penktadieni ir 
šeštadienį laikyti mišias She
raton viešbutyje. Sekmadieni

Eismo nelaimėse jau 
žuvo 128

Chicagoje eismo nelaimėse 
nuo šių metų pradžios jau žu
vo 128 žmonės Lengviau ar 
sunkiau sužeistų skaičius sie
kia 18,000.

Prigėrė Harbor ežere
' Keturiolikos metų Adam 
Drozdowski (1922 N. Keysto
ne) su tokio pat amžiaus Da
niel McBrien pasinešė perplau 
kti Harbor ežerą. Mc Brien’ui

— Pasiilgai gamtas — atvyk 
•šį šeštadienį į Willow Springs 
Bučo daržą, į Joninių laužą, 
šviežias oras, graži gamta, šo
kiai ir Vyčių, choro pakili dai
na — veltui. Kitus “menknie
kius”, jei apmokėsi — ne sve
timam, o savam. Joninių laužą 
rengia VKLS Čikagos skyrius, 
talkininkaujant Čikagos Vyčių 
chorui. (Pr.):

— Rimantas A. Damijonai
tis, Andrius J. Kasinskas, Ro
manas Sparkis ir Juozas V. Vi
limas gavo Illinois valstijos 
stipendijas. Edmundas Vizinas 
dar gavo ir Cook apskrities bei 
Loyolos universiteto stipendi-

— Ignas Malcius baigė Muzi
kos konservatorijos dainavi
mo klasę Čikagoje ir birželio 
14 d. Orchestra Hali iškilmėse 
gavo diplomą.

— Danutė Augienė ruošia 
spaudai dail. Pauliaus Au- 
giaus, mirusio prieš 10- metų, 
iliustruotą “Pupos pasaką’V

— Ritos Šeflerytės ir inž. Jo
no Valkiūno sutiioktuvės Įvyko 
birželio 13 d. Apeigas atliko 
kun. P. Totoraitis iš New Jer
sey valstijos. Vestuvėse daly
vavo virš 300 svečių, daugiau
sia jaunimo. Programą gražiai 
pravedė Romas Sakadolskis. 
Visus sujaudino jaunojo tėvo, 
— kpt. Valkiūno telegrama iš 
Sibiro.

Traukinys suvažinėjo 
mergaitę

Charline Ellwood (12627 
Winchester Ave.) buvo suva
žinėta traukinio, kai ji nebo
dama signalą bandė perbėgti 
geležinkelį. Elwood buvo tryli
kos metu amžiaus.

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

Iš viso toks svyravimas už
tarti mažąsias tautas sudarąs 
pavojų jų saugumui, pareiškė 
Heimowitz.

ąsa. -ir"-------- 'i—i—................ -ggea

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai -ų Žmm — Pardavimui

I Elena Pius tvarkas parodą. 
Dar nėra išsiaiškinta dėl pa
talpos viešbutyje. Norimą gau- 

'ti kambarį kaip pusė Chicagos 
j vyčių salės, kad galėtų bent 
keletą stalų erdviai sustatyti ir 
apdėti lietuviško meno.rank- 

:darbiais, drožiniais, gintarais, 
j lėlėmis ir daugybe kitų ekspo
natų.

Per kiekvieną seimą vyčiai 
apdovanoja auksiniu medaliu 
svetimtautį, kuris daugiausia 
rūpinasi Lietuvos išlaisvinimu. 
Buvo svarstomi kandidatai tam 
pagerbimui., Pavesta L. Mače- 
konytei daugiau žinių parinkti.

Tokie seimo rūpesčiai buvo 
iškilę gegužės mėn. 27-tą die
ną. Posėdyje dalyvavo penkio
lika rengimo komiteto narių. 
Pirmininkavo pakaitomis L. 
Mačekonvtė ir A. Brazis. Vie
nam būtų sunku tris valandas 
Įsitempus būti.

Seimas nūs puikus, svečiai 
bus maloniai priimti. Ir vyčių 
organizacijos tolimesnės veik
los gairės bus jame nustatytos.

E. P..

K. ĖRINGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILU TEL. VI 7-9327

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome aite 
naujus įdedame.

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

Skam binklt 
LA 1-6047

fkainavimas vėl tui. kreipkitės bet kads

NAUJA VIETĄ
. 5 BŪTŲ, 15 metą modernus mūras 

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

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

TVARKINGAS AP ARTMENTINIS 
mūras, arti. Jaunimo Centro, apie 
$11,000 paiamų. 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 butu, 
3 mt. mūras. Marauette Parke. Rim
tas pasiūlvmas. $65,000.

4 BUTU MORAS su bizniu. Dvięu- 

quettft Parke. $43 300. _
PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva

rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Nantas šildymas <?azu, garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21,800.

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

A job with the future for accurate 
typist experience. 
Immediate need.
Call 726-5183

AAA EMPLOYMENT AGENCY 
162 No. STATE

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings insured to $20,000. — Highest'reserves.

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

m ji «ii ii* *

GENERAL OFFICE
FULL TIME.

Varied duties. Good typist. 
Pleasant working conditions 
in congenial two girt office.

Nemaniusi, kad yra 
nuodingi) gyvačių

Tyroma Knight, kuri yra 17 
metų ir gyvena 419 Anthony 
rd., niekad nemaniusi, kad 
Chicagos apgrlinkėje yra nuo
dingų gyvačių. Dabar ji Įsiti
kino, kai ją Wheeling miške
lyje Įgėlė-barškuolė. Mergaitė 
tuojau buvo nugabenta į Passa 
vant ligoninę\ kur jai buvo 
suteikta reikalinga pagalba.

SWITCHBOARD — TYPIST
Excellent salary and working 

1 conditions 
Special benefits.

5 day week.
Must drive. Private parking.

Call HA 7-4805

MUluD Al AK H.K j JUOZAS (JOE) JURAITIS 
Experience in making and repairing.Nebrangiai ir greitai taiso Volkswagen 
molds used, and compression and nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 

transfer molding of plastics. - - - - - - -
Fringe benefits.

HARRY DAVIS MOLDING CO.
4920 W. BLOOMINGDALE 

CHICAGO, ILL,

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Aldona Smulkaitytė, Ina’ Stra- !• RUDIS 
vinskytė, Mirga Šerepkaitė. ——
Institutą lankyti jie pradės ........ .
ateinančiais mokslo metais. 
Instituto neakivaizdinis sky
rius veikia be atostoginių per
traukų. Kreiptis šiuo adresu: 
5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, Ill., 60636.

— Balfo Chicagos Apskr. val
dyba su skyriais 1970 m. birže
lio 21 dieną, sekmadienį, rengia 
tradicinį pikniką 
Bučo Sode, Willow Springs, III. 
Veiks turtingas bufetas. Dova
nas dalins Kosto Bružo vadovau
jama komisija. Visi kviečiami 
piknikui pasiruošti ir dalyvauti.

St. Molis, kaip bitė kamanė, 
atnešė didžiausią dėžę atspaus
dintų . bilietų ir programos 
knygos pavyzdžių. Ir jau su- 

Įrinkęs daug reklamų iš preky- 
Įbininkų. Reklamas rinkti gali 
ne tiktai jis, bet ir visi vyčiai, 
ir net kiti lietuviai, vyčių drau
gai. Reklamos būtinai reika
lingos, kad seimas galėtų išei
ti be skolų. Jis kaštuos ne šim
tus, o tūkstančius. Tad kiek
vienas paprašykim reklamuo
tis vyčiti. seimo programos kny 
goję savo kolonijos žymesnius 
prekybininkus ir profesiona-

Nixono 
Izraeliui

F Al FCTATF toL tai lr>l E
REAL ESTATI FOR SALE
ftamai, temė - Pwtevtert

!■ ■ ■ ■ ■ ■■»■*■■■■■■■■.
aS’WBiA sSI
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS bas garažas, nauia gazo šilima. Mar-

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6»th STREET 

TeL: REpublic 7-1441

Vyčių Seimo rūpesčiai
Suruošti seimą nėra tiek pat 

paprastas dalykas, kaip su
ruošti vakarą, vestuves ar pa- 
gerbtuves. Seimas tesis ketu
rias dienas, ir kiekviena turės 
skirtingą programą. Reikia 
tiksliai apskaičiuoti, kas ko
kią valandą vyks, kad užkan-i 
džiai nesutrukdytų pamaldų,! 
kad pramogos nenusineštų po
sėdžiu. Viskas turi kristi i savo 
vietą. Rodos jau buvo gerai, 
bet štai ir vėl kas nors ne taip, 
ir vėl iš naujo perdėlioti rei-

mišios bus Aušros Vartų ps 
rapijos bažnyčioje. Vyčiai kvie 
io ekscelenciją vyskupą V. Brizf 
gi atnašauti iškilmingas seimo 
;ni>ias. Mišios bus iškilmingos 
ir viešbutyje. Prie altoriaus 
bus trys kunigai. Ne tik vieš
butis gražus bet ir pamaldos 
jame bus gražios ir iškilmin
gos. Panešimą apie tai pada
ręs kun. J. Savukynas išskubė
jo namo.

j tai pavyko padaryti, bet Droz 
dowskj neįstengė ir prigėrė.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI*

J. BACEVIČIUS — BELL BEALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TYPIST — TOP SALARY 
BLUE RIBBON JOBS

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

conditions in modem office. Very 
convenient location. Excellent bene

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

NSURED

HOME INSURANCE




