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• ČIKAGA. — šiandien spausdiname Atstovų Rūmų mažumos 
vado Gerald Fordo kalbos Lietuvos genocido parodos atidaryme 
pabaigą. Atstovas Gerald Ford pareiškė: “Užuot šaukę “Sustab
dykite Vietnamo karą”! moralistai verčiau susirūpintų, kad dar 
viena tauta — Pietinis Vietnamas yra pavojuje tapti nauja pa
vergta tauta. Užuot šaukę “Sustabdykite karą” moralistai turė
tų daužyti geležinę uždangą ir stengtis išlaisvinti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją”.

“Mes žinome, kas yra tarpiau- ■ ---------- ---- =

votojus
išžudė laisvės ko- 
■ijoje. Mes žinome,

Čekoslovakijos liaudj.”

“Mes turime niekada nepa
vargdami skelbti šią žinią visam 
pasauliui. Mes niekada neurjme 
sustoti savo kovoje išlaisvinti 
Baltijos žmones. Tokios grupės, 
kaip Amerikos Lietuvių Taryba 

mis šioje jūsų kovoje’

koslovakijoje buvo, jėgos pade-
1 ♦ 1 J * • ' w ‘

limesnėje kovoje dėl Baltijos vai 
stybių išlaisvinimo. čekoslOva- 

jaučia ir visų pav
atžvilgiu” -' 

koncen

munistų Pietų Amerikoje. Visi

kur teroristai jį nužudė.
HAGA. — Olandijoje prasidė

jo antroji Pasaulio Maisto kon
ferencija. JT sekr. U Thantas 
pasakė kalbą, kurioje siūlė di
džiųjų valstybių vadams susitik
ti svarstyti pasaulio problemų.

“Sovietų Sąjunga tiktai pava- Tokioje konferencijoje turėtų 
dinimu yra federalinė valstybė, būti ir Kinija. Tik didžiosios 

valstybės gali išgelbėti pasaulį 
nuo pražūties, pasakė Thant.
/ KINŠASA. — Dvięjų Kongu 
(buvusio brigų Kongo ir buv. 
prancūzų Kongo) prezidentai su
sitiko norėdami pagerinti kaimy
ninius ryšius. Prancūzu Kongas 
gerokai pasukęs į komunizmą.

N EWYORKAS. — Jungtinės 
Tautos skelbia, kad pasauliui 
dauginantis iki 2050 metų gyven 
tojų skaičius bus trigubai dides
nis negu dabar.

naudosime Sovietų Sąjungos ne
saugumą. Kuo daugiau mes 

doktriną, tad daugiau mes su
žadinsime pavergtose tautose 
nacionalizmo liepsnas”.

Nepriklausomybės dvasia karš
tai dega tarp nerusiškų tautų so
vietinėje sistemoje. Komunistų 
imperijoje nėra solidarumo. Ko- 

. munistų stovykloje yra daug 
. vidinių konfliktų.. Mes jau bu- 
, vome liudininkais jugoslavų, če 

koslovakų ir rumunų komunistų 
partijų nukrypimo nuo Maskvos 
linijos. Tie -įvykiai atsiliepia ir 
Sovietų Sąjungos viduje. Rusi
joje pačioje vyksta rūgimas, o 
tarp Sovietų Sąjungos ir Kini-

konfliktas”.
“Dėl Lietuvos aš nekrenta į 

desperaciją. Aš šaukiu karta su 
jumis: “Lietuva — lietuviams* 

da mes visi kartu pakelsime tos
tą už laisvą Lietuvą”. Visų lie
tuvių širdyse dega nepriklauso
mybės dvasia — ji dega širdyse 
visų laisvų žmonių, visur. Komu
nistų kriminalistai gali sutriuš
kinti savo aukų kūnus vergų 
darbo stovyklose, tačiau jiems 

vės žiburio liepsnos”.
■Lietuvos himnas ragina jos 

rities. Visi amerikiečiai galėtų 
rasti jėgų toje praeityje, tačiau 
mes turime pažvelgti ir į ateitį 

tą pažadą: “Mes niekad nenu 
rimsįme, kol Lietuva vėl taps ne
priklausoma valstybė, laisva nuo 
pavergėjo ruso”.

(Pabaiga)

už tai, kas naudinga visam kraš-

MUENCHENAS. — Vanda
lai buvo įsiveržę į Muencheno žy
dų sinagogą ir išvartė šventy
klos daiktus bei maldos knygas.

Danger/Polson Oanger/Flammable Danger/Explostve Danger/Cofrotivt

Kanada nuo af-einančiv maty biržaflo 1-mot dieno* reikalaut, kad 
visi pramonės gaminiai, kurie turi deginančiu, nuodingu, degančiu 
ar sprogstančiu medžiagų, būty pažymėti viriu|e matomais įspėjimo 
ženklais. Tuos ženklus turės turėti klijai, muilai, baltintoje!, valy

mo, skutimosi ir kt. preparatai.

ČIKAGA. — “Daily News” va
kar pirmame puslapyje įsidėjo 
didelę fotografiją, kuri pavadin
ta “Generation gap”, čia stovi

Juozas Dilys, užsidėjęs ant krū
tinės lentą “Komunizmas yra.iš
davimas. Kovok prieš jį su

Aš ^ęsu komunizmo t apie ekonominę padėtį. Jis nurodė, kad Amerika gy- 
a a . salia~ o stovi apze ęs (vena pereinamąjį laikotarpį iš karo ekonomikos į taikos ekonomi- 
hipis, kuns iškrięs^o pluoštą; sumažėjo daug gynybos reikalams užsakymų, atsirado be

Vyriausybė met<> gerovfe Vyk_ 
sta pasikeitimai, tačiau jie nežada ekonominės krizės, infliacija 
tarės sustota ši vyriausybė smarkiai sumažino anksčiau vis 
smarkiai augančiąs vyriausybės išlaidas. Iš visų galimų kelių 
Puvo pasirinktas nuosaikaus išlaidų varžymo, infliacijos stabdy
mo kelias. 7

Prezidentas įspėjo, kad ke-

“Seed”. Po paveikslu sakoma, 
kad du spaudos platintojai su
sitikę ant State ir Madison kam
po-

RIO DE JANEIRO. — Vaka
rų Vokietijos ambasadorius Bra
zilijoje von Holleben buvo tero
ristų paleistas ir laimingai pa

Siūlo paaugliams 
padirbėti miškuose
WASHINGTONAS. — Atsto- 

nutarė steigti naują federalinę 
programą, kuri organizuotų 
Am etikos jaunuolius tarp 14 ir 
16 metų dirbti vasaros metu ša
lies parkuose ir miškuose. Jie 
valytų šiukšles, sodintų naujos 
medžius ir kartu praleistų vasa
ros mėnesius sveikose sąlygose, 
gryname ore, užsidirbdami sau 
ir pinigų.

Atstovų Rūmų priimtas pro- 

nuolių ir kainuotų vyriausybei 
apie 3.5 mil. dot per metus. Jei 
projektas turėtų pasisekimą, jj 
būtų galima ateityje išplėsti.

Abejotina, ar šią vasarą pa- 

senatas užsiėmęs ginčais dėl pre
zidento galių varžymo Kambo- 
dijoje jau ir taip atsiliko įvairių 
projektų svarstyme. Dar nepa
tvirtintas nei pašto reformos įs
tatymas.

IŠ VISO PASAULIO

600,000

iJORDAN LEBANON SYF

Arabai pabėgėliai is Palestinos yra didžiausi 
ti žydus ii Palestinos ir sugrįžti į buvusias savo 

lestiniečiy s

150,000

30,000
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lio valstybės priešai. Jie norėtu visai isvary 
mes. šioje lentelėįe matome didžiuosius pa* 
o centrus.

WASHINGTONAS. — Vakar preziden xonas pasakė
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nos nustos kilusioš ir infliacija 
bus pamažu sustabdyta. Jis pri- 

fliacija nesilpo tokiu tempu, kaip' 
laukta.

Prezidentas paskelbė, kad bus 
sudaryta tautinė komisija iš biz

visuomenės atstovų. Jos užda
vinys bus nustatyti, kur ir kam 
svarinau leisti valstybės lėšas, 
kaip pagyvinti investavimą, kaip 
pakreipti darbo jėgos parengi
mą valstybės ateities tikslams.

Bus sudaryta prezidento kon
ferencija, kuri seks kainų eigą 
ir skelbs alarmus, keičiantis kai
noms. Bus įsteigta reguliavimo 
taryba, kuri stebės importų ir 
valdžios užsakymų įtaką į Ame
rikos pramonės užsakymus, į 
•darbininkų paklausą ir kainas.

Prezidentas apeliavo į biznio 
korporacijas ir darbo unijas, kad 
jos prisimintų valstybės reika
lus ir interesus. Jis ragino vi
sus mažinti reikalavimus, susi
valdyti, kreipti dėmesį į kainų 
ir algų pastovumą ir vykdyti sa
vo socialinę atsakomybę.

Prezidentas .pažadėjo neįves
ti kainų ar algų kontrolės, nes 
jos krizių neišsprendžia, tik jas 
atideda. Prezidentas švelniai pa
kritikavo kongresą, kuris užlaikė 
visą eilę vyriausybės pasiūly
mų infliacijai sumažinti. Bedar
bių draudimo projektas kongre 
se guli jau metai laiko, darbi
ninkų apmokymo planai jau 10 
mėnesių nepraleidžiami, pensi
ninkų socialinio draudimo jau 
mėnuo kongresas nepriima. Lai
kas kongresui veikti, pareiškė 
prezidentas Nixonas.

Prezidentas nurodė, kad se
na politikų išmintis reikalauja 
rinkimų metais nebalsuoti už mo
kesčių pakėlimą, o balsuoti tik 
už išlaidų padidinimą. Jis patarė 
šiais metais visiems kongreso 
nariams tos taisyklės nesilaiky-

P. Korėja reikalauja 
palikti kariuomene

doje pasigirdusi žinia, kad vy
riausybė svarsto kaip sumažin
ti kariuomenę, laikomą Pietų 
Korėjoje, sukėlė nerimą ir pik
tus pareiškimus Senule. Aukštas 

■prezidentūros valdininkas nuro
dė korespondentams visas su
tartis ir Amerikos vyriausybų 

likti P. Korėjos vienos komunis-

P. Korėjos vyriausybė sako, 
kad Amerikos kariuomenė turė
tų nesusilpninta būti Korėjoje 
bent iki 1975 metų. Iki, to laiko 
Pietų Korėja, kaip pareiškė vie 
nas ministeris, pralenks komu
nistinę Korėją visose srityse ir 
nebebijos galimų jos puolimų. 
Ateinantieji penkeri metai bū
sią patys pavojingiausi, nes ko
munistai, kurie mato, kad juos 
pietai pralenkia, gali bandyti 
pulti, siekdami sutrukdyti pie
tuose daromą pažangą.

neth Gibson nugalėjo Newark© 
merą Addonizio rinkimuose ir 
tapo nauju meru.

SYMBOLS FOR SAFETY

Warnlng/Poison Waming/Flamtnable Waming/Explosive Waming/CotTOsive,

Cautton/Poison Caution/Flammable Catrtion/Explosfre Catrtion/Corrosive
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BRITANIJA RENKA VYRIAUSYBĘ
LONDONAS. — šiandien Britanijos balsuotojai renka naują 

parlamentą. Balsavimo teisę turi apie 40 milijonų žmonių, iš to 
skaičiaus apie 4.5 milijonai balsuos pirmą kartą, nes neseniai 
rinkikų amžiaus riba buvo sumažinta iš 21 metų iki 18. Rinkimų 
būstinėse durys atsidaro 8 vai. ryto ir balsavimas be pertraukos 
vyksta iki 10 vai. vakaro. Tada prasideda balsų skaičiavimas, 
kuris užtrunka iki ryto. Radijas ir televizija nuolat skelbia at
skirų rajonų rezultatus. %

Korespondentai bijo 
pakenkti draugams

SAIGONAS. — Komunistai 
paleido tris amerikiečius kores
pondentus, kurie buvo paimti į 
nelaisvę Kambodijoje. Richard 
Dudman iš “St. Louis Post-Dis
patch”, Elizabeth Pond iš “Chri
stian Science Monitor” ir Mi 
chael Morrow iš “Dispatch News 
Service” pasakoja, kad pradžio
je, kol komunistai nežinojo, kad 
jie korespondentai, su jais bu
vo žiauriai elgiamasi, tačiau vė
liau jų pagrobikai pasikeitę.

Korespondentai nieko nežino 
apie dar 19 ar 20 pagrobtų žur
nalistų ir, nenorėdami jiems ne
laisvėje pakenkti, nieko nepasa
koja apie komunistų pozicijas ar 
pareiškimus, žinoma tik, kad du 
korespondentai: George Syver- 
tsen ir Gerald Miller žuvo Kam
bodijoje gegužės 30 d.

Buvęs Kambodijos princas Si- 
hanoukas raštu pareiškė Ameri
kos žurnalistams, kad jis toliau 
ieškos dingusių Kambodijoje ko
respondentų. Iki šiol jam nepa
vykę jų surasti.

♦ Prezidentas Nixonas tarėsi 
vakar su Saugumo taryba dėl 
Izraelio prašomų lėktuvų parda
vimo.

♦ Jordano karalius Husseinas 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad nesusipratimai su palesti
niečiais buvę užsieniečių intri
gų vaisius. Jis nemanąs pasi
traukti iš sosto ir manąs atsiim
ti iš Izraelio kiekvieną colį pa
grobtos žemės.

♦ Švedijos premjeras Palme 
lankosi Sov. Sąjungoje, kur at
vyko ir Jungtinių Tautų sekr. 
U Thantas. :

■; -
♦ Komunistų jėgos Kambodi

joje perkirto geležinkeli į Tai- 
landiją.

feynybos sekr. Laird pa
reiškė, kad Amerikos karo lai
vai bus pasiųsti į Indijos vande
nyną ir Arabų jūrą, kur laikoma 
nemažai sovietų karo laivų.

♦ Tailandi jos -valdžia skelbia, 
kad 6,000 kareivių bus perkelti
iš P. Vietnamo į Kambbdiją per viešbutyje lietuvių genocido .pa- 
ateinančias 15 dienų. rodos atidaryme, vakar dienos

♦ Izraelio jėgos puolė kelis; numeryje parašė ilgą straipsnį 
taikinius Sirijoje, toli nuo šie- j “Raudonųjū pasaulio tikslas reis
uos. Izraelitai taikinius pasiekėja kraują”. Straipsnio autorius 
helikopteriais, kurie skrido per primena, kad prieš 30 metų vie

na gėdingiausių istorijos skilčių

Genocido parodos 
įkvėptas straipsnis’

ČIKAGA. — “Chicago Tri
bune” Washington© biuro vedė
jas Walter Trohan, kuris daly 
vo praėjusį šeštadienį Sheraton 

rodos atidaryme, vakar dienos

Libano teritoriją.
■ ♦ Miami negrai pradėjo riau- buvo parašyta Rusijai okupuo- 
šes, penki asmenys buvo peršau- jaut Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
ti. Negrai protestuoja prieš Savaitę po to rusai užėmė Ru- 
krautuvininką, kuris pardavė su-, muniją, atplėšdami Besarabiją 
gedusią mėsą. Valdžios atstovai ir Bukovino dalį.

- 1 Tuo metu prezidento Roosevel-konfiskavo 300 svani sugedusios x _ _  7.^^__ 2
mėsos. Negrai skundžiasi, joS fo valstybės sekretorius Cordell

keitimą iš negrų imąs po 5 dol.
♦ Buenos Aires sugriuvo 14 

aukštų namas. Buvo keli užmuš
ti ir daug sužeistų.

Hull ciniškai savo užrašuose pa
rašė: “Baltijos valstybių ir Ru
munijos teritorijos okupavimas 
išlygino rusų vakarinių sienų 
įlinkimus”. Amerika nieko ne
darė, nes tikėjosi, kad Rusija 
susikirs su Vokietija.

Priminęs, kad Rusija paver
gusi laiko 21 tautą, straipsnio 
autorius nurodo, kad rusų impe
rializmas buvo pademonstruo
tas Korėjoje, Kuboje ir Vietna
me.

Prieš 30 metų prezidentas 
Rooseveltae tylėjo, nes jis darėsi 
pro rusiškas. Dabar kai kurie 
amerikiečiai yra prokomunistiš- 
ki Pietryčių Azijoje ir anti-ko- 
munistiški Viduriniuose Rytuo
se. Net 75 senatoriai pasirašė 
rezoliuciją, reikalaujančią siųs
ti lėktuvus Izraeliui, nes komu
nizmas gresia Viduriniams Ry
tams. Daug tų senatorių nesu
pranta, kad tas pats komuniz
mas žudo Amerikos jaunus vy
rus Vietname ir siekia pavergti 
Pietų Vietnamą.

Rusija nepakeitė savo lai-

Pati rinkimų kampanija nebu
vo labai gyva ar įdomi. Britų 
balsuotojų ir politikų didžiausias 
rūpestis liečia ekonominę padė
tį, kainas, atlyginimus. Užsienio 
politika mažai paliečiama. Dar- 
biečių partija kampanijoje pa
brėžė savo ekonominius laimėji
mus, užsienio prekybos išplėti
mą, užsienio valiutos atsargų 
sudarymą ir skolų sumažinimą. 
Opozicija — konservatoriai puo
lė streikus; kainų kilimą, varžy
mus iniciatyvos ir aukštus mo
kesčius. Jie pranašavo, kad po 
rinkimų, jei darbiečiai vėl bus 
išrinkti, prasidės dar didesni 
streikai ir krizės.

Jei darbiečiai laimės rinkimus, 
tai jau bus trečias kart iš eilės, 
po 1964 ir 1966 metų rinkimų. 
Darbiečiai pabrėžia, kad jų so
cialistinis, centrinis planavimas 
išvedė Britaniją iš sunkios eko
nominės padėties ir tik jie gali 
toliau vesti Britaniją gerovės ke
liu. Konservatoriai žada suma
žinti mokesčius, sustabdyti in 
fliaciją, atstatyti britų prestižą 
tarptautinėje valstybių šeimoje.

Visi opinijos institutai ir lažy
bų siūlytojai bei privatūs pra
našai tiki, kad rinkimus laimės 
vėl darbiečiai.

Ulbrichtas keičia
savo nuomonę

BERLYNAS. — Vokiečių ko- 
munistų vadas Ulbrichtas, su 
grįžęs iš Maskvos, staiga pakei
tęs savo pažiūras į derybas su 
Bona. Anksčiau jis reikalavo pil
no diplomatinio pripažinimo iš 
Bonos vyriausybei. Kada ši atsi
sakė jį duoti, pasitarimai tarp 
kanclerio Brandto ir komunisti
nio premjero Stopho nutrūko.

Dabar, kalbėdamas komunis
tų partijos centro komitete, Ul
brichtas pareiškė, kad reikėtų 
dviem vokiečių valstybėm pasi
keisti diplomatinėmis atstovy
bėmis ir paduoti prašymus įsto
ti į Jungtines Tautas ir tik tada 
užmegzti pilnus diplomatinius 
ryšius. Jo kalba buvo išspausdin
ta ”Neues Deutschland “laikraš
tyje. Manoma, kad Ulbrichto 
taktikos pakeitimas atsirado 
jam pakalbėjus su Kremliaus va
dais, kuriems rūpi susitarti su 
Vokietija.

— Vilniaus spaudos skaityto
jai iš trumpo gedulo pranešimo 
tepatyrė apie jauno parašiutinin
ko, Mykolo žorgio, tragišką mir
tį. Nieko nepaskelbta kur ir ka
da parašiutininkas žuvo. (E) 

kysenos taip, kaip mes pakeitėm 
savo. Komunistai neslepia, kad 
jie turi tikslą — pasaulio domi
navimą”.

Walter Trohan baigia, sakyda 
mas, kad visi, kurie myli lais
vę turi remti Baltijos valsty
bes joms siekiant laisvės. Joks 
kraštas, net ir toks galingas 
kaip mūsų, negali būti tikrai 
laisvas, kol bet kuri tauta yra 
vergijoje ir jai neduodama lais
vo apsisprendimo teisė.
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BUČO SODYBOJE, WILLOW SPRINGS, ILL.

PROGRAMA išpildys Vyčių choras, diriguojamas 
. Fausto Strolios, šokiams gros Kosto Ramanausm uz

ko orkestras. Veiks gausi lietuviškų, valgių virtuve ir
bufetas su įvairiais gėrimais. PRADŽIA 4 vak p. p.

Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti. .

TRIJŲ
RAŠYTOJAMS

ĮVYKS Š. M.

PREMI,
UŽ PARTIZANŲ ŽYGIŲ LITERATŪRINI ĮAMŽINIMĄ 
BIRŽELIO 20 0. 8 VAL. V. JAUNIMO CENTRE

I 
J

MENINBJE DALYJE DALYVAUJA JAUNIMO 
TEATRO AKTORIAI

KONCERTINE DALI IŠPILDYS JAUNIEJI 
TALENTAI. '

■ / . • v /> V. t - . . - ./ ' ;,A>

Visi kviečiami įvertinti kūrėjus ir pagerbti
Partizanus. -
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Robertas Selenis - išskirtinas jaunuolis
Birželio 11 dieną Detroito vo lietuviškam

priemiesčio Fraser, Alich., vidu
rinė mokykla Įteikė baigimo pa
žymėjimą Robertui Seieniui, 
vienturčiui Bronės ir žurnalis
to \lado Selenių sūnui. Detroi
to spauda rašo, kad birželio ant
roje pusėje vidurines mokyklas 
Detroite baigs apie dešimt tūks
tančių jaunuoliu. Neabejoju, kad 
baigs ir kelios dešimtys lietuviu
kų. Tai kam čia pasirinkau vie
ną iš dešimties tūkstančių ir vie
na iš keliu dešimčių lietuviuku? 
Ar todėl, kad su jo tėvu spau 
do j e dirbame bendrą darbą? Ar 
šiaip, užėjus ant seilės, nebetu 
rint ko veikti? Ne! Ne-dėl-drau
gystės ir kolegiškumo, neigi iš 
nuobodumo. Rašau iš džiaugs
mo, kad tokiu jaunuoliu turime. 
Rašau, iš tūkstanties rašymu, 
berods, pirmą kartą apie tik ką 
vidurinę mokyklą baigusi gim
nazistą.

Robertas Selenis gimė Detroi
te 1952 metų balandžio 29. Tiek 
pradžios, tiek vidurinėje ameri
kiečių mokykloje visą laiką bu-i 
vo garbės mokinių sąrašuose i 
(■Honor roll). Vidurinėje mo
kykloje priklausė visokiems klu
bams ir pasižymėjo kaip geras 
aktorius draminiuose ir opere
čių pastatymuose. Vidurinę m-lą 
baigdamas buvo pripažintas pir
muoju visuomeniniuose moksluo
se ir priimtas i National Honor 
Society. Tuo tarpu jau sutvar
kė Įstojimo Į University of De
troit (jėzuitų tvarkomas, vienas 
geriausių Detroito apylinkėj uni
versitetų) ir ateinanti rudeni 
pradės politinių mokslų bei žur 
naiistikos studijas. Kodėl žur
nalistikos, tuojau pamatysime.

Roberto, kaip ir daugelio jau
nuolių, viena koja visą laiką bu-

daržely. Tuo pa
čiu laiku, kai lankė pradžios mo
kyklą vėliau vidurinę šeštadie
niais ėjo Į lituanistinę. Nepame
nu, kelintu mokiniu ją baigė, bet 
baigė visus aštuonius skyrius. 
Lituanistinę baigus, dalis jau
nuolių išeina vistiek su labai sti
priu svetimu akcentu, nes vien 
trisdešimat kelių šeštadienių me
tuose neužtenka, jei lituanisti
koj kitur ir kitaip nesilavinama. 
Robertas visą laiką buvo skau
tų eilėse, (dabar Baltijos tunto 
adjutantas) lietuvių sportinin
kų (Kovo klube ir St. Butkaus 
šaulių sporto sekcijoj), tautinių 
šokių grupėse (Pašvaistėje, pa
skui šilainėje), jaunimo chore. 
Ak, va, su tuo choru jam buvo 
lemta pakilti visa galva! “Pirš
lybos šapnagiuose” muzikiniam 
pastatyme, šalia vieno seno di 
delio aktoriaus (Karolio Balio), 
Robertas buvo antruoju dideliu 
aktorium. Vieninteliu iš visos 
bene 70 asmenų grupės! Vienin- 

(teliu, sakau šalia K. Balio.
Kodėl Robertas Selenis pasi

rinko žurnalistikos studijas? Ogi 
todėl, kad tai jo mėgiamiausias 
dalykas ir kad jis jau labai se
niai toje srityje reiškiasi. Se
niai... kalbant apie aštuoniolik
meti- Deja — taip. lietuvių 
spaudoje, tiek nuotraukomis, 
tiek rašinėliais — koresponden
cijomis jis bendradarbiauja nuo 
1964. taigi nuo 12-kos amžiaus 
metų. Dažniausiai jis rašinėja 
sporto ir skautiškomis temomis. 
Daug jo rašinių buvo talpinta ir 
šiame dienraštyje.

Į amerikiečių spaudą pirmą 
rašini pasiuntė 1966 metais. De
troit News dienraštis ne tik at
spausdino, bet jo rašini ir premi
javo, kartu su nuotrauka išspau-

ATĖJO BIRŽELIS
« Seniau mus žudė kulkomis, dabar
>\ — daina. PreL J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems .kankinių 
« mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
% ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams,, apeinan- 
$ tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
« birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
>> kviečiame palaikyti prieškomuęistinę spaudą ir pirkti leidinius, ot> 
r jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri- 
>> siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi • kulkomis 
<< ir badu. Kaina $3.00.
<< J. Audėnas, PASKUTIM1S POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
$ paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas* ir
<< asmenis. 270 psi., S4.00.
| Č1KAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
>> Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaime, Naudakiuose, 
Z? Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
\\ kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
>> išversta i angių kalbą. '
$ K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJŲN- 
z< GA. ši knyga idomi tiek vos paskaita n čiam, tiek intelektualui 309 psL, 
SS $L00.
>) Dr. J. Kaškelis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
({ ir Įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00.
| D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 
zz vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. ”
<< D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
)> toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
<< užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu štilinmi

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
J? psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 

rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.
$ H. Tautvaišienė, TAUTU KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
<< autorės -paliudijimas apie tat $1.25.

<< Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra. ne mažiau juo 
>2 kingL Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.
į< 52 psL. $1.00.
$ Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1729 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

U atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
55 čeki ar piniginę perlaidą.

PIRKITE JAV TAUPYMO -BONUS

ROBERTAS SELENIS

to c^II her own

Chicago, Ill. 60608
rasy- 

jis Įdo- 
kuriuos

Nors ^gyvenimo saulėlydyje 
Miglovara retkarčiais buvo kvie 
čiajuas ,i .1863 m. minėjimus, 
naudojosi nedidele pensija, jo 
senatvė buvo liūdna ir vieniša.

amžininkus, tas nusipelnė ii 
ainių, pagarbos, ir dėkingumo 

Vincas Kuzmickas

sėlindamas ' .j aunimui skirtame 
■puslapyje. Dvejus metus jis bu
vo Fraser News nuolatiniu ko
respondentu, kas savaitę ten sių
sdamas po 2 3 straipsnius ir po 
keletą nuotraukų. Pernai, būda
mas 17-kos, vasaros atostogų 
metu tapo minimo laikraščio re
daktorium. Man šitas reikalas 
buvo žinomas. Vienam reporta
že buvau (be tvardės)--padaręs 
čia užuominą, žadėdamas apie 
tai plačiau parašyti, bet niekaip 
prie tos temos nebegalėjau grįž
ti. Ką pasakysite apie septynio
likmeti gimnazistą —■ lietuviuką, 
kuris. Panevėžio dydžio ameri
kiečių miesteliui suredaguoja ir 
išleidžia savaitrašti? Savo vidu
rinėje mokykloje irgi buyo te
nykščio laikraščio redakcijos na
rys, o m-los metraštyje — ilius
tracijų redaktorius. ALB radijo 
transliacijų metu ne kartą jis 
gražiai suredagavo 15-kos minu
čių angliškąją dalį ir žodinį teks-

. y

būrių vadus (Biįę, Jablonovski 
ir kt), bet-pati sukilimą vertino 
kaip beprasmi -kraujo pralie
jimą. Tikj>er atsitiktinumą, iš
vengęs jam skirtų kulkų, J. 
Miliauskas .pateko Į nelaisvu. 
Kurį laiką pasitrankęs po ba
jorų dvarus ir mokydamas po
naičius. sTS72 m. jis Įsidarbino 
Rygos policijoje.

Dar j)ries “Aušros" pasiro
dymą 18.81 m. J. Miliauskas su
būrė Rygos lietuvius ir Įsteigė 
“Aušros” j draugiją. Nors ši 
draugija gyvavo neilgai, o jos 
veikla, kiek žinoma, apsiribo
jo lietuviškų dainų dainavimu 
ir pokalbiais gimtąja kalba, 
jos reikšmė .paaiškėjo tik Rytų 
Prūsijoj e^idias “Aušros” sąjū
džiui. J. Miliauskas, .kaip pa
tikimas policijos darbuotojas, 
gaudavęs net iki 250 šio laik-

1933 m. buvo plačiai pami
nėtas “Aušros” pasirodymo 
penkiasdešimtmetis ir 1863 m. 
sukilimo septyniasdešimtme
tis. Jei anuo metu dar buvo 
galima be didelio vargo susi
rasti vieną kitą aušrininką, tai 
vargu arkas betikėjo, jog dar 
esama gyvųjų tarpe 1863 m. 
dalgininkų. O iš tiesų būta.

Vienas jų ir buvo Juozas Mi
liauskas — Miglovara (1845 
— 1937). gimęs bežemių vals
tiečių šeimoje Galnės kaime, 
netoli Vainuto. 4863 m. sukili
mas jį užklupo Šiaulių gim
nazijoje. Stojęs Į dalgininkų 
gretas, J. Miliauskas dalyvavo 
net keliuose mūšiuose, su su
kilėlių būriais išvaikščiojo vi
są Lietuvą. Jau senatvėje 
tuose atsiminimuose 
miai apibūdino kai

1885 m., metęs darbą polici
joje, Miglovara Įsikūrė Šiau
liuose. Gyveno jis ankštame 
dviejų kambarių bute, vaka
rais žibi ndamas be stiklo - žiba
linę lempelę. JTamsiųose kam
puose buvo .prigriozdinta kaž
ko! ų. dėžių, ryšulių. Visur dul
kės, pelėsių kvapas. Jo buto 
ištisais.mėnesiais niekas -neva
lė ir netvarkė. Kartą „Miglova
rą . aplankė J. Tumas - Vaiž-

Oakhnd, Kalifornijos zootogiięs so
das turi jauną -dramblį, kurio mė
giamiausias žaislas yra automobilio 

padanga.

. Kai Lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro vaidybos posėdyje š. 
m. birželio 5 d. buvo perskaity-’ 
tas jo prašymas Įstoti i LŽS cen
trinį(skyrių, ;tai visi šeši c. v-bos 
nariai vienbalsiai prašymą pa
tenkino. -Nežinau, ar yra bent 
vienas toks pjaunas LŽS narys 
kuriame TAS skyriuje periferi
joje, bet centriniame skyriuje 
Robertas 'yra pats jauniausias.

Išeinančiam aukštojo mokslo 
:siekti, Robertui Seieniui linkiu 
neišklysti .į šuntakius ir nepasi
mesti, kaip šiais laikais ne vie
nas ir gabiausias jaunuolis, nuo 
tėvų atsipalaidavęs, .pasimeta^ 
Jeigu Robertas žinių teikimo sri
ty ir toliau taip progresuos, kaip 
iki šiol, tai po dešimties metų 
mes tikimės iš jo lietuviško dien-. 
raščio redaktoriaus...

Alfonsas Nakas

įgautas. §iai-kaip Vaižgantas ji 
.apibūdino; “ Vargšo batukas, 

j lyg seno kavalieriaus vienišo.
Viskas užgriozdota, jokios 
tvarkos ant stalų; pastalė pri
krauta malkų, kad čia pai 
džiutų ar kad kieme neturima 
joms vietos; grindų niekas nė
ra plovęs,— matos, jog seniai 
čia nebesimaišyta moteriškos. 
Užtat pats šeimininkas švaru7 
lis, gerai apsirikęs, senobės 

išlėktos išvaizdos; net -su pre- 
tensiniais “papūtžandžiais” — 
bakenbardais. Stogo žemo. 
Verčias homeopatija ir tebesi- 
didžiuoja tuo, jog tebegali iš 
savęs misti, ne iš vaikų malo
nės.”

Kartą senatvėje vokiečių 
poetas Gėtė prasitarė, jog jo 
gyvenimas,- matyt, nepraėjęs 
veltui jau vien dėl to, kad jam 
pavykę i gimtąją kalbą Įdiegti 
vieną vienintelį žodį. J. -Miliaus 
ko - Miglovaros poeziją amžm 
įlinkai mėgę, o kai kurie jo 
lyriški eilėraščiai virto popu
liariomis liaudies dainomis. O 
kas kuo nors pradžiugino savo
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raščio egzempliorių ir veikiai 
išplatindavęs tarp lietuvių. Jo 
korespondentų ratas buvęs 
toks platus, jog jam tekę siun
tinėti “Aušrą” ne tik Į Įvairius 
Centrinės Rusijos miestus, bet 
ir Į Lenkiją, Sibirą. “Aušroje” 
vienas po kito ima rodytis jo 
publicistiniai straipsniai, eilė
raščiai,. o 1884 m. Tilžėje išei
na Juozapo Miglovaros rastai: 
“i i va iręs eilas”.
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P. STRAVINSKAS

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000*

UP TO 
§20,000.

TĖVU DIENAI

Saugokim tautos atstovybę (2)

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — THURSDAY, JUNE 18, 1970

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI
< AL J IENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJEvesti savo paruostą Vliko sta
tuto pakeitimo projektą, tai 
Kremlius būty tuo tikrai paten
kintas.

Argi ne Kremliaus agentai 
metų metais siūlo mums Vliką, 
kaip tautos atstovybę, likviduo-

daineliy Ir sokiy, 16 psl. Rinkiny!*

Kunigu seminarijtj sumažėjo 
43, klierikų sumažėjo 5,084, li
goninių sumažėjo 9, slaugėms 
mokyklų sumažėjo 19, slaugymo 
namų nepagydomiems ligoniams 
sumažėjo 10. Užtat padaugėjo 
vyskupų skaičius — buvo 280, 
dabar yra 285 ir Įsteigtos trys 
naujos diecezijos — Fort Worth, 
Phoenix ir Birmingham. Rymo 
Katalikų Bažnyčia Jungtinėse 
Valstybėse dabar turi 31 arkidi- 
ocezija ir 129 diecezijas.

PER ANNUM
PN SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 y'ear maturity

Chicago Savings
and Loan Association

riuos himnus parašė, tėvas Huub 
Costerhois, išvarytas Amster
damo universiteto kapelionas jė
zuitas. Konsekracijos maldą gie
da kunigas drauge su kongrega
cija. x

Kunigas daro ko mažiausiai 
ritualistinių judėsiu. Tik pabai
goje, laimindamas, jis iškelih 
rankas kryžiaus ženklui padary-

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka įsas Liėponi!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

WO 
^SAFETY Or' 
TOUR SAVINGS

Sgr/:.-

šiuos gaidų ir da in v rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atšip
site čekj arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

Tą siūlė mums chruščiovinės 
koegzistencijos propagatorius 
Greimas iš Paryžiaus; tą siūlė 
agitpropo atsiųstasis Dr. A. Juš
ka ir kaikurie kiti “svečiai” iš 
Lietuvos, net be skambesnių var-

Pasauliečiai paskirti 
komunijos dalintojais 
Dubuque (NC) arkidiocezijos 

arkivyskupas James Byrne pa
skyrė 49 vyrus ir moteris “eks
traordinariniais ministeriais” 
komunijai dalinti.

Tų 49 tarpe yra 5 seserys yie-

JAV Bažnyčia skaičiuose *
New Yorke šiomis dienomis 

išleista oficiali Katalikų Adresų 
knyga, turinti 1700 puslapių ir 
sverianti 5 svarus. Knygos sta
tistika parodė, kad nuo 1900 me
tų katalikų skaičius kasmet ki
lęs, paskutiniais metais pirmą 
kartą nukrito, šiemet katalikų 
JAV-bėse esą 47,872,089 — vie
nu tūkstančiu ir 149 mažiau.

vęs pats bepasidarąs skurdžium 
ir norėjęs mesti tą darbą, bet 
Agropoli miesto pakraštyje ga
vęs vilą ir piniginę paramą, tai 
toliau dirbąs ir vaistus parduo-

6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPON1S -

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

AND LOAN ASSOCIATION
ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS W632
PHONE: 2544478

8. Aguonėlės 
Vakar vakarėli

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

tik $1.00.

dąs tik tienjs, kurie atvažiuoja 
su daktaro raštu.

Ignas šmigelskfe

nuolės ir 3 moterys pasaulietės, 
pora klierikų ir 39 vyrai pasau
liečiai. Planuojama ir daugiau 
skirti. Pasauliečiai yra banki
ninkai, biznieriai, pardavėjai, 
profesoriai ir farmeriai. Jie pa
tarnaus šešiolikoje iš 201 arki
diocezijos parapijų. Pasauliečius 
tokioms pareigoms tekę, skirti, 
kadangi kai kuriose parapijose 
esą labai daug komuniją iman
čių, kitose per mažai kunigų.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Diocezinių kunigų sumažėję 
182, ordininių brolių (vienuolių) 
sumažėję 132, bet visų daugiau
sia sumažėję seserų vienuolių — 
net 6,236. Užtat parapijų pa
daugėję — net 80. Viso katali
kų parapijų JAV-bėse dabar yra 
18,224, kai kurios be kunigų.

Atsivertimų būta 92,670, tai 
yra 10 nuošimčių mažiau kaip 
pernai. Krikštų skaičius suma 
žėjęs 8,314, bet vedybų skaičius 
padaugėjęs . virš 11,000 — viso 
417,271. .Studentų skaičius ka
talikiškose kolegijose per 16 m. 
augęs, pernai nukrito 4,853, tai 
yra iki 430,863. Žemesniujij ir 
aukštesniųjų mokyklų skaičius 
sumažėjęs 606, o mokinių skai
čius — 313,252. Tai esąs dviejų 
metų bėgyje sumažėjimas 10.2 
nuošimčiais.

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

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

Kaip galėjo Vliko taryba pa
vesti Vliko statuto pakeitimą pa
ruošti žinomiems trims antivli- 
kininkams, ypač Vaitiekūnui ir 
jo alter ego Br. Nemickui?

Pavedimas tiems trims vy- 
rąms paruošti Vliko sustiprinimo 
ir išsaugojimo taisykles — tai 
pavedimas trims katinams sau
goti lašinius...

Kad mano kolegos ant manęs 
neužpyktų už jų palyginimą ka
tinams, aš tada duosiu jiems ge
resnį romėnišką triumviri noc 
turai vardą.

Romėnai rinkdavo trijų vyrų 
kolegiją saugoti Romos miestui 
nuo naktinių gaisrų, kaip, va, 
mūsų Vliko taryba išrinko tri
jų vyrų kolegiją saugoti Vlikui, 
kad kas jo nesudegintų, nepa
verstų pelenais (tai Vliko trium
viri nocturai sakytum, jo pa
naktiniai...). .

Tie Romos triumviri nocturai -
leisdavo ir taisykles miestui nuo 
naktinių gaisrų saugoti, lygiai 
kaip ir Vliko saugotojai išleido 
savo “taisykles” Vlikui neva 
saugoti (Vliko stat. pakeitimo 
projektą).

Antikinės Romos praktika skyį 
rėsi nuo mūsų Vliko praktikos 
tik tuo, kad romėnų triumviri 
nocturai būdavo parenkami iš 
ištikimųjų. Romos piliečių, tik
rų Romos saugotojų, o ne iš tų, 
kurie- jau ne kartą yra- bandę 
Romą sudeginti, t. y. nė iš Ro
mos padegėjų.

Sapient! sat! Suprantančiam 
užtenka!

Vliko taryba, kurią sudaro vi
sų Vliko grupių atstovai, atsa
ko už Vliko egzistenciją. Ji ypač 
gi atsako už jos parinktų rimtam 
darbui asmenų klaidas ir piktos 
valios, darbus, už jų kęslus ir 
planus Vlikui likviduotu

Tai buvo naujoje Salvator (Iš
ganytojo) parapijoje Amsterda
mo šiaurinėje dalyje praeitą sek
madienio rytą. '-Tokios scenos 
duplikuojamos šimtuose kitų Ry
mo katalikų -bažnyčių visoje 
Olandijoje.

Tos naujovės galbūt sudaro 
rūpesčio aVtikano tradicionalis- 
tams, bet olandų bažnyčia aiš
kiai žygiuoja į savo tikslą koks 
jis ir bebūtų. Apie tą tikslą dau
giau girdėti'užsieniuose, daug 
mažiau pačioj e/OĮandij oj e.
> Ypač pamėgtos reformos

Tvirtinama, kad mažiausiai du 
trečdaliai Olandijos katalikų da
bartines reformas, mėgsta. Liku
siai daliai palikta laisvė elgtis 
senoviškai. Mažoje, tirštai apgy
ventoje Olandijoje, kur parapi
jos susilieja, lengva rasti tokias 
pamaldas, kokių kas nori.

Kunigas per visą mišių laiką 
stovi atsisukęs prieš kongrega
ciją. Jis nesisėda ir nesiklau- 
pia. Dėvi paprastą baltą pa
mokslo sakytojo maršką.

Choro nesant, kongregacija

tiems žmonėms ir pasiekęs gerų 
vaisių.

Savo išradimą jis pristatė svei- 
katps ministeį ijai, kad leistų pla
čiu mastu gaminti tuos jo išras- 
tuosius vaistus. Leidimas dar 
negautas, bet daktaras vis tiek 
jau pardavinėja vaistus. Ligo
nių atvažiuoja iš Įvairių kraštų 
po kelis šimtus per dieną. Kas 
negali už vaistus užsimokėti — 
duoda nemokamai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

•-' (Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. i U K A U S K A S

x MARY LOUSE PUDGE (PUDZVEMS) v
-Mary Louise Pudge yra Herman G. Pudge (Pudzvelis), gyv. 7043 So. Maple
wood Ave.z Chicago, 1IU. duktė. Šiais metais ji baigta Maria High School. 
Ji buvo veikli ir priklausė prie Cheerleaders, Rūtos atletikų ir ispanu klu
bu. Ji yra buvusi sophmore klasės pirmininkė ir senior klasės vicepirmi
ninkė. Laisvalaikį ji praleidžia siūdama, bet daugiausiai laiko praleidžia 
jodinėdama. Už šį sportą ji gavo net porą premiją. Sekančiais metais į i 
planuoja lankyti Circle Campus, University of Illinois. Ji dalyvaus Gintaro 

bankete, bus debiutante. ;

šventraščio skaitymas atlie
kamas beveik paprastu pasikal
bėjimų tonu, tik labiau pabrė
žiant žodžių prasmę. Pamoks
las yra beveik kaip pasikalbėji
mas prie židinio.

Komunija dalinama stovint. 
Faktiškai, per visas mišias nėra 
jokio atsiklaupimo, o ir norint 
atsiklaupti — nėra klaupkų.

Mišioms pasibaigus, parapijo- 
nys susirenka prie kavos stalų 
arba grupuojansi prie didžiulio 
bažnyčios sienoje padaryto at
viro židinio (žiemos metu), kur 
linksmai traškėdamos dega mal-

ŠĮ sekmadieni, birželio 21 die
ną, yra Tėvų Diena, šiai progai 
anekdotas: \ -■

Suaugę vaikai kalbasi su mo
tina, kokį malonumą suteikti tė
vui jo dienos proga. Vieni siūlo 
vieną, kiti kitą, bet motina pa- 

mas vaistus, jau bu-' siūlė praktiškiausiai: “Per Tė
vų Dieną duokime tėvui syki pa
sivažinėti automobiliu 1” •

Ar ne dėl to, kad Vlikas laiko 
save tautos atstovybe, nerims
ta “tarybinės” Lietuvos bolše
vikiniai “gauleiteriai’*, kaip 
Sniečkus, .Paleckis' ir kiti?

Ar ne dėl to pyksta ant Vliko 
mūsų bimbos, andruliai ir kiti 
mūsų komunistai, okupanto pad
laižiai?

Ar ne dėl to Vliką visaip pa- 
juokinėja bolševikų apglūmyti 
mūsų “bendradarbiauto j ai” kaip 
Brooklyno vienybininkai ir Chi- 
cagos akiratininkai?

Ar dar tas kam neaišku?
Ir kaip galėjo Vliko neva vei

kėjai, net jo vadovybės žmonės 
(kaip Br. Nemickas) paruošti 
ir jo tarybai pakišti siūlynąą Vli
kui, kaip tautos atstovybei, lik
viduoti? .

Kaip katalikai laiko 
pamaldas Olandijoje

Dalyvavęs katalikų bažnyčios 
pamaldose Amsterdame, Olan
dijoje, sekančiai aprašo dabarti
nę ten praktiku©jąmą liturgiją:

Vos tik mišioms pasibaigus, 
kunigas bematant dingo už me
dinės pertvaros ir momentą vė
liau grižo jau su paprastu kal- 
nierium ir kaklaryšiu, kaip ir ki
ti jo kongregacijos vyrai, ciga
retę rūkydamas. Jis tuojau pri
sijungė prie besikalbančių, kavą 
gurkšnojančių ir cigaretes rū

kančių žmonių grupių prie ilgų 
stalų, kurie buvo pastatyti abie
jose bažnyčios navos šonuose, 
kur kavos puodai jau kunkuliavo 
per visas pamaldas.
Vaikai bėgioja aplinkui altorių

Geriausiais šventadieniškais 
drabužiais papuošti vaikai vie
ni kitus vaikydami bėgioja ap
linkui stalą, atliekanti altoriaus 
pareigas. Apsčiai buvo kalbų ir 
juokavimo. Atrodė, kad niekas 
nesiskubino eiti namo.

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUT! ŠIAS LIETUVIŠKU 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Rinkinys lietuvišku liaudies <
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

2. Suktinis I
3. Suktinis 11
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis
Šis gaidų rinkinys kainuoja

Ožky p’enas nuo vėžio
Italas gydytojas I.ibarto Bo

nifacio pastebėjo, kad ožkos ne
serga vėžiu. Tęsdamas tyrinėji
mus, jis nustatė, kad ožkos ga
mina tam tikrą serumą, kurį jis 
panaudojo gydyti vėžiu sergan-

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
druomene ir parūpina fondus namams Įsigyti.

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

John Rakei, Sr., Ctedrman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. - TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tues. 9 to 4, Tburs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

Paruošę Vliko statuto pakeiti
mo projektą (kur numatyta Vli
ką, kaip tautos atstovybę, likvi
duoti) Vliko teisininkai Br. Nė- 
mickas, Vyt Vaitiekūnas ir Br. 
Bieliukas tiesiogiai atsako už sa
vo planą Vlikui panaikinti.

Jie supranta, ką daro.
Kol. J. Krygeris 1970.VI.4 

Laisvojoje Lietuvoje (str, “Tro
jos arklys Vlike”) teisingai, ra-
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Kelelą kartų teko laikraš
čiuose skaityti grįžusių iš So
vietuos turistų straipsnius, ku
riuose dideliu pasipiktinimu 
aprašyti moterų dirbami vy
riški darbai. Jos prie statybų 
nešioja plytas, vandenį, šluo
ja gatves ir kt. Amerikoje prie 
tokių darbų moterys neina, nes 
toks darbas jų organizmui ne
tinka.

Man yra žinoma, kad Sovie- 
tijoje moterys, dirbančios vy
riškus darbus, gauna vyrišku? 
ir atlyginimus. Tuo būdu jos 
yra sulygintos su vyrais — ly-

< kažin ar tai 
ti socializmo

jau

Kaip rusai “išaukštino”
(Straipsnis diskusine) 

giateisi-s. I 
galinta sk i
daru. Man įrodo, kad čia yra 
bolškomų išniekinto komu
nizmo pabarus, dar vadinamo
sios proįeianato diktatūros.

Sovietijuje 
kyti žodžiui 
Okupuoto

. Lenino pasa- 
yra įstatymas.

CK leidžiginame “Komunistas’* 
žurnale m. Nn 3 (549), 
yra LKP Vilniaus MK Vakari
nio * maiksi^mo <■ leninizmo 
universite'.o direktorės Ninos 
Panavus straipsnis “Socializ-

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

Kerenskis, Kornilovas ir bolševikai
New Yorko laidotuvių įstaigoje pereitą sekmadienį 

Įvyko atsisveikinimas su pereitą savaitę mirusiu Alek
sandru Kerenskį u. Kaip pranešama, atsisveikinti susi
rinko apie 350 žmonių. Daugiausia rusai arba rusų kil
mės. Jų tarpe buvo tik keli, kuriems teko kartu su Ke- 
renskiu dirbti ir pergyventi lemtingus 1917 metų Įvykius. 
Pergyventi, pasak Don Levine, puikų pavasari per šim
tus metų žiemos sukaustytame krašte.

Tai buvo “laisvės pavasaris”, kuris tęsėsi vos kelis 
mėnesius ir po kurio vėl Įsigalėjo viena žiauriausių ir 
nejaukiausių žiemų Rusijos istorijoje. Ir toji nelaisvės 
žiema tęsiasi ir nežinia kada ji baigsis.

Atsisveikinimo kalbose buvo iškelti velionio nuopel
nai: jo pasiryžimas Įvesti demokratinę santvarką krašte, 
kuris per šimtmečius buvo despotiškų caru valdomas, 
kuris iškentėjo totorių jungą, pergyveno baudžiavą.

Tas pasiryžimas buvo tikrai kilnus, labai garbingas 
dalykas. Jeigu jis būtų buvęs Įgyvendintas, tai šiandien 
pasaulis būtų visai kitoks, negu jis yra.

Bet kas atsitiko, kad Kerenskio pradėtas Rusijos de
mokratinimo darbas baigėsi nesėkmingai, tiesiog tragiš
kai? Kodėl po išaušusio “laisvės pavasario” užstojo dar 
žiauresnė priespaudos žiema, negu kada nors praeityje?

Tai labai būdingi klausimai, kurie atsisveikinimo kal
bose buvo tik paliesti, bet tinkamai neišaiškinti. Tiesa, bu
vo nurodyta, kad Kerenskiui sukurti demokratinę sant
varką Rusijoje pastojo kelią vadinamieji bolševikai, Le
nino vadovaujami. Jie, nesiskaitydami su jokiomis prie
monėmis, Įvykdė perversmą ir pagrobė valdžią Į savo 
rankas.

Tai visai teisinga. Klausimas tik kyla, kodėl nebuvo 
imtasi tinkamų priemonių sąmokslininkams suvaldyti, 
juo labiau, kad jų tikslas nuversti laikinąją valdžią buvo 
gerai žinomas?

Kerenskis po caro nuvertimo pasidarė dominuojantis 
asmuo naujai susidariusioje laikinojoje valdžioje. Dau
giausia jo pastangomis buvo Įvestos demokratinės refor
mos, paskelbta žodžio, susirinkimų, spaudos ir religijos 
laisvė, bei suteiktos lygios teisės moterims. Užėmęs prem
jero postą 1917 m. birželio mėnesi, jis pirmiausia užsi
mojo tęsti karą. Apla.nkė frontą, akstindamas kareivius 
kariauti.

Kraštas buvo nualintas. Frontas disorganizuotas. 
Atsteigti discipliną kariuomenėje buvo tiesiog neįmano-

ma. Nepaveikė kareivių nė auksaburnis Kerenskis, juo 
labiau, kad tarp jų jau buvo išsiplatinęs bolševikų skel
biamas “taikos ir duonos” šūkis.

Masinė ofenzyva, kuri birželio pabaigoje buvo pra
dėta prieš austrus ir vokiečius, baigėsi katastrofiškai! 
rusų armijos buvo skaudžiai sumuštos. Bėgimas iš ka
riuomenės dar labiau padidėjo. Dezertyrų jau buvo pri- 
skaitoma iki dviejų milijonų. Bet Kereenskis vis dar sto
jo už karo tęsimą.

Kai krašte pradėjo pasireikšti suiratė, generolas 
Lavr G. Kornilovas, kurį Kerenskis buvo paskyręs vy
riausiu rusų ginkluotų jėgų vadu, pakelė maištą ir pra

dėjo žygiuoti Į Petrogradą. Tikslas: -atsteigti tvarką ir 
Įvesti karinę diktatūrą.

Tas Kornilovo sąmokslas tiek išgąsdino Kerenskį, 
kad jis kreipėsi į kitus sąmokslininkus (bolševikus), kad 
jie padėtų jam Kornilovo maištą likviduoti. Iš kalėjimo 
buvo paleisti patys žymiausi bolševikai, kurie pasinaudo
jo proga ir pasiruošė sukilimui. Tuo tarpu Kornilovo va
dovaujamas maištas susmuko. -Ir susmuko dėl to, kad tas 
generolas, kaip sakydavo jo paties -(karininkai; “turėjo 
liūto širdį ir avies smegenis’” ' ..’A-'. "*'•

Kerenskis dėl savo nepasisekimo ir bolševikų įsigalė
jimo daugiausia kaltino Kornilovo sukilimą. Girdi, tai bu
vęs peilis Į nugarą. Visai kitokios nuomonės yra 1917 me
tų rusų Įvykių tyrinėtojai. Jie tiesiog sako,’kad bolševi
kai Įsigalėjo dėl Kerenskio neapdairumo ir apsileidimo. 
Jei jis būtų nutraukęs karą ir paskelbęs žemės reformą 
(tęsti karą visvien jau buvo nebeįmanoma) ir nesikreipęs 
Į bolševikus, prašydamas talkos Kornilovo maištui likvi
duoti, tai, esą, beveik nėra abejonės, kad pasaulis šiandien 
būtų kitokis.

Pats Kerenskis neslėpė to fakto, kad bolševikų tiks
las surengti perversmą ir pagrobti vaįdžią į savo rankas 
jam buvo žinomas.. Leniną jis apibūdino kaipo kaizerinės 
Vokietijos agentą, kuris specialiai vokiečių generalinio 
štabo buvo pasiųstas į Rusiją kelti suirutę ir dirbti vokie
čių naudai. Ir visą tai žinodamas, jis vis dėlto pasikvietė 
bolševikus talkininkais i Pasikvietė juos tokiu momentu, 
kai jų įtaka buvo pusėtinai pašlijusi.

Ir koks buvo to rezultatas?' JĮ
Pakviesti “talkininkai” nė kiek neprisidėjo prie Kor

nilovo maišto likvidavimo (tas maištas ‘susmuko lyg ko-= 
kia lepšė). Faktiškai jiems tai ir nerūpėjo. Rūpėjo jiems 
susiorganizuoti, sutelkti visas savo jėgas ir įvykdyti per
versmą. Ir jiems tai pavyko padaryti) nes Kerenskis dėl. 
savo neapdairumo ir tiesiog apsileidimo nesugebėjo už
gniaužti sąmokslo ir apginti tas laisves^-kurias jis buvo 
suteikęs žmonėms. -V '

moteris 
gamybi- 
muteris 
kaip ir 

t. 30,

mas . ižaulcidno moterį”. Ten 
iž^pausciinta:

“V ladimiras Leninas nurodė, 
jog visiškam moters išlaisvini
mui ir jos tikrajai lygybei su 
vyru reikia, kad būtų visuo
meninis ūkis ir kad 
dalyvautų bendrame 
niame darbe. Tada 
užims tokių pat padėtį,
vyras”. (Lenino raštai, 
psl. 31).

Atrodo, kiek liečia atlygini-
: atlie 

ki tą patį darbų, kaip ir vyras, 
tai ir atlyginimų turi gauti tų 
patį.

1950 metais dirbau Nashua 
Slipper Corp. Lawrence, Mass. 
Pradedantiems dirbti ten mo
kėjo už darbo valandų 75 cen
tus; padarius didesnę darbo 
normą — vienetinį darbų (pie
ce work), mokėjo pagal pa
dirbtų gabalų kiekį. Viena mo
teris dirbo tų patį darbą kaip 
ir vyrai (kapojo šliurių ir batų 
viršus ir padus), bet ji uždirb
davo daugiu negu vyrai, nes 
sugebėjo vikriau dirbti.

Vienuoįika metų dirbau Del 
ta —-Star Electric Division 
Chicagoje. Prie, gręžimo stak
lių dirbo kelips moterys ir jos 
“buvo skriaudžiamos” — ma
žiau gaudavo’ negu vyrai, tų 
patį darbą dirbantieji. Bet vy
rai sau darbui medžiagą patys 
atsiveždavo, išgręžę skyles, 
tas dalis nuveždavo kur reikia, 
o moterims turėjo vyrai atvež
ti, prie staklių pastatyti ir ap
dirbtas dalis nuo jų staklių nu
vežti kur skirta joms rietą. Vy
rai turėjo stambias dalis-apdirb
ti, o moterims duodavo tik ma 
žas, lengvas, nesudėtingas.

Iš šių dviejų pavyzdžių, kiek 
liečia juodadarbį, ir Ameri
koje laikomasi principo: už tą 
patį darbą mokamas tas pats 
atlyginimas.

Pažinau vieną moterį Ame
rikoje, kuri dirbo panašų Į vy- 
rų darbų-ir atlyginimą gauda
vo didesnį už vyrus, bet ji bu
vo graži, ją “bosas” mylėjo, 
visur ją protegavo, gyrė. Argi 
negirdėta, ’kad moterų grožis 
daug vyrų nužudo, ypač Ame
rikos kontinente? Tiesa, Ame
rikoje ir jas kartais žudo. į 
■ Kažin ar galima su sovieti
nės- mokslininkės pateiktomis 
žiniomis ir siūlymu sutikti, kad 
moterys būtinai dirbtų “visuo
meninį” darbą (tuoj paaiškės), 
b ne vaikus auklėtų. Jos pasa
kyta: < 3

“Kapitalizmo sąlygomis atsi
randa gilus prieštaravimas tarp 
motinystės ir profesinio mote
rų darbo. Kadangi daugumoje 
kapitalistinių šalių visai nėra 
organizuoto iki mokyklinių Įs
taigų tinklo arba jis yra labai 
silpnai išvyst y tas (pavyzdžiui, 

’ Pr ancūzi j oje šimtui tūkstan-

mą, pasakyta teisingai:

Automobilio vėsintuvo propeleris naujai surastu būdu dažomas elek- 
trodeposiciios metodu. Propelerio centre matomas Kerry Kowier, 

PPG tarnautojos, veidas.

čių gyventojų tenka viena vai
kų įstaiga), tai moterys, turin
čios mažų vaikų, priverstos 
mesti darbą ir gali vėl pradėti 
dirbti visuomenei naudįngą 
darbą tik tada, kai vaikai už
auga. .. ” (25 psl.).

Sovietų Rusijoje, kaip sovie
tų spauda skelbia, ir motelį 
profesiniam darbui paruošia 
per mokyklas valdžia, o kapi
talistiniuose kraštuose — tėvų 
ar . savo lėšomis; . Sovietijoje 
vaikai dalinai pereina val
džios žinion ir auklėjami vaikų, 
darželiuose, o kapitalistiniuo
se kraštuose, su inaža išimtimi, 
vaikai auklėjaini šeimose ir 
yra pilna jos nuosavybė. Todėr 
gera riiotina, nors ir turinti 
profesiją, aukojasi ne visuos 
meniniam darbui, bet pirmiau 
šia vaikams. Kai vaikai išauga, 
gauna tėvų' ir mokyklos auklė
jimą, tada' motina, jeigu ji 
nori, būdama laisvai j ungiasi į 
visuomeninį darbą.

Kvailo marksizmo-leninizmo 
mokslo mokslininkė džiaugia
si:

“Tarybų Lietuvai, kaip ir. vi-, 
sai mūši) šaliai, būdingas pla
tus moterų dalyvavimas yisuo-į 
meninėje gamyboje... ” , (ib. 
26 psl.)

Iš citatos išryškėjo, jog So- 
vietų: Rusijoje moteris ; turi 
dirbti visuomeninėje gamybo
je. Ir ne .įtik jos straipsnyje, 
bet daugumoje, kalbama tik 
apie gamybų ir jos vystymąsi, 
ypač liaudies ūkyje. Apie dir
bančias moteris ji duoda ir sta
tistikos: -.;

“Būdinga, kad 1967 metais 
54,6 proc., t y. daugiau kaip 
pusė visų dirbančių liaudies 
ūkyje moterų, dirbo pramo
nėje, žemės ūkyje, transporte, 
statyboje ir ryšiuose, beveik 
ketvirtadalis (24,3 proc.) — 
švietimo, sveikatos apsaugos

sistemose ir moksle, 11,6 proc. 
—- prekyboje ir visuomeninia
me maitinime...” (ib.).»

Pagal Leniną Sovietų’Rusi jo 
je viskas suvisuomeninta, gy
ventojai nuosavybės neturi, ir 
patys gyventojai valdžios — 
kompartijos nuosavybė. Ka
dangi vaikai turi būti atiduoti 
vaikų diu’želio auklėjimui —- 
komunistinėje dvasioje, tada 
moteriai nėra kitos išeities, 
kaip eiti dirbti Į visuomeninę 
gamybų, nes gali prikergti 
veltėdės titulą.

■ ■

Amerikoje moterys vis dar 
kelia triukšmą ir reikalauja 
lygių teisių su vyrais. Bet kiek 
matosi, jos čia turi net per
daug teisių. Vedęs vyras be
veik moters vergu tampa. Iš 
vyro atima uždarbį, jam pa- 

1 lieka tiek pinigųj kiek jos ma
lonė; šeimų teisme vyrui kar
tais visai kalbėti . neleidžia — 
tik gudrus- advokatas kartais 
prieš (motėri laimi. Sovietu Ru- 
sijoje viskas kitaip, tik nesi
nori tikėti, kad so vietų lygios 
teisės amerikietes viliotų.' <

Sorielijoje riet ir baudžia
mame kodekse moterims išim-. 
čių nėra. Jai išimtis numatyta 
Baudžiamajame kodekse 24 
str.: “... Mirties bausmė nega
li būti taikoma moteriai, kuri 
yra nėščia nuosprendžio'vyk- | - 
dymo momentu”. . . |
. Remdamasis čia nurodytais | x 
motyvais darau išvadų, kad | 
Sovietijoje visai klaidingai su
prantama socializmo: sąvoka.’ 
Ten jokio sozializmo nėra, bet 
yra bolškominė, vadinama 
proletariato diktatūra; teisin
giau tariant —=■ sovkoriiinė dik
tatūra; žiauresnė už buv. na
cinę Vokietijoje, fašistinę — ji . 
Italijoje ir dar kitur — tai XX | 
amžiaus žmonijos gėda. -?

B. Maceika .. f

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
18

Cullinan I yra Anglijos karalių 
skeptre. Cullinan II karūnoje, abu gali
ma matyli tarp karūnos brangenybių To
wer of London saugykloje. Karalius Jur
gis V, užimdamas sostą, Culliman I vardų 
pakeitė i Star of Afrika, tuo sutvirtinda
mas tradicija, kad pačius didžiausius ak
menis dera vadinti ne suradėjų ar savinin
kų, bet kilmės kraštų vardu. Iš Culliman 
deimanto po šlifo visų akmenų bendras 
svoris teliko 1063.65 kL, šlifavimo nuosto
liai -— 66 Sc akmens svorio. Darbas užbaik- 
tas l'.KAŠ m. lakričio mčn. ir laikomas atliktu 
beveik tobulai ir su dideliu preciziškumu.

žymiausias iš visu Indijos deimantų yra* 
Kohinur, kas pažodiniame vertime reikštu 
----- šviesos kalnas. Geologų tarpe vyrau
ja nuomonė, kad šis deimantas yra legen- 
darinis Didysis Mogulas, kuri prancūzas 
B. Travernier 1(>65 m. malė Delhi rūmuo
se, jį nupiešė ir smulkiai aprašė, ir kuris 
IX a. dingo be pėdsakų. O jeigu taip, jis 
yra ir legendariais indų deimantas, mini
mas seniausiai..c epe Mahabharata, kur 
jis puošęs vyriausiojo epo herojaus krūti
nę. Toks semo jis greičiausiai nėra. Pir
mos apie ji autentiškos žinios vra iš 1301 
m., kai žiogus Malv.irų k;nal\s!ei. kara
liaus Rafah lobiai alsidūrč užkariautojų 
rankose. Apie 200 met; jie bu\o tarp inon-

golų dinastijos karalių lobių, o paskui jo j 
vardas iškildavo ištisą šimtą metų visuose 
Indijos sąmyšiuose. 1819 m. ji nusavino 
Rytų Indijos Kompanija, ir tuojau pat jis 
tiesiausiu kebu pakliuvo į Anglijos kara
lienės Viktorijos iždą, šiuo metu jis yra 
Anglijos karūnos nuosavybė, ir jį galima 
matyti Tower of London brangiųjų akme
nų saugykloje. Orginalus šio deimanto dy- 
.dis buvo 795 kt., po pirmojo rozetinio šlifo 
iš jo teliko tik 191 kt 1852 m. jis dar kartą 
peršlifuotas ir gavo dabartinę formą. Per- 
šlifavimo darbai atlikti Amsterdame, tru
ko 38 dienas, dirbant po 12 vai. kasdien.
Po šio šlifo jis likęs tik 196 k t dydžio. Koh- 
inur kykybe gera, bet ne iš geriausiųjų. 
Jis turi šiek tiek pilkumo atspindyje, ir 
todėl praėjusio šimtmečio viduryje tebuvo 
Įvertintas tik 100.000 svarų, šiandieninė 
Kohinur deimanto vertė neįkainuojama.

Kito Indijos deimanto, žinomo Regento 
arba ankstesniu Pitt vardu, istorija yra 
žymiai žiauresnė. Jis rastas 1701 m. Par
tial deimantų kasyklose, ir jo originalus 
svoris buvo 410 kt Rado jį vergas darbi
ninkas, kuris tyčia susižeidė koją ir jį iš
sinešė kruvinuose tvarsčiuose. Vergas šį 
deimantą pasiūlė anglui laivo kapitonui ir 

■ paprašė už jį pervežti Į kuri laisvesnį kraš- 
į tą. Anglas sutiko, bet atviroje jūroje ver- 
Į gą išmetė rykliams. Vienas deimantų pirk- 
i lys už šį akmeni anglui sumokėjo 5000 sva 
Į rų ir -tuoj pat ji pardavė anuometiniam 
! Madras gubernatoriui lordui Pitt už 20.000 
išvarų, šlifavimo darbai atlikti Amsterda-į

į me ir užtruko dvejus metus. .Po šlifo dei
mantas yra puikios briliantinės išvaizdos, 
bet tik 140 kt. dydžio, šlifavimo darbai 
kaštavo 5000 svarų, bet visos liekanos par
duotos už 7000 svarų ir su kaupu padengė 
šlifavimo išlaidas, 4717 m. Orleano kuni
gaikštis, tuometinis Prancūzijos regentas, 
šį akmeni Įsigijo už 80.000 svaru, ir nuo 
tada deimantas žinomas jau naujuoju Re
gento vardu. Didžiosios Prancūzijos Re
voliucijos metu Regentas karta su visomis 
Prancūzijos karalių brangenybėmis dingo 
iš Garde Meuble rūmų, bet po dviejų sa
vaičių buvo rastas Eliziejaus laukuose. 
Vagys greičiausia pabūgo rizikos, susiju
sios su tokio akmens realizavimu, ir juo 
atsikratė, išmesdami jį aiškiau matomoje 
vietoje. Nuo to meto jis yra Louvre, Apo
lono Galerijoje tarp kitų atgautų karalių 
brangenybių. Regentas yra puikios koky
bės ir labai gerų proporcijų akmuo, 30 x 
25 x 19 mm. dydžio. 1791 m. jis buvo verti
namas 12.000.CXXJ frankų (180.000 svarų), 
kokia dabar jo vertė, niekas nesiima nei 
spėlioti.

Orlovas yra pats didžiausias visų Ru
sijos carų deimantų, dabar saugomas Mas
kvoje su kitomis istorinėmis Rusijos bran
genybėmis. Jis yra melsvai žalsvo atspal
vio su trupučiuku pilkšvo atspindžio, pui
kios kokybės ir priklauso prie pačių gra
žiausių deimantų, bet kada rastų Indijoje. 
Kai kurių geologų nuomone Orlovas yra 
artimiausias Kohinur giminaitis. Jiedu 
abu kažkada buvg atskirti nuo legendari-

į nio Didžiojo Mogulo ir tik skirtingais ke. 
i liais pakliuvo į Vakarus. Kaip jau minėjo- 

me, Didžiojo Mogulo orginalus svoris 
buvo 793 kt., tokiu būdu Kohinur teko 191 
kt., o Orlovui žymiai daugiau. Jei tai tie
sa, jis turėtų būti rastas Killūr deimantų 
kasyklose prieš 600 metų ar anksčiau. Yra 
legendų, jį mininčių Bramos statulos 
akyje vienoje Madras šventykloje, iš kur 
ji pavogęs vienas prancūzų kareivis ir po 
eilės metų pardavęs kažkokiam anglui už 
12.000 svarų. Po šlifo jo svoris likęs 199,6 
kt. Rusijos kunigaikštis Orlovas jį nusipir
ko Amsterdame už 400.000 rublių ir pado
vanojo buvusiai meilužei carienei Katry- 
nai II, siekdamas atgauti prarastas malo
nes. Nuo to laiko šis deimantas žinomas 
Orlovo vardu ir nei kartą nebuvo už Rusi
jos ribų.

Hope deimantas yra pats gražiausias 
mėlynojo deimanto pavyzdys. Jis nėra di
delis, manoma, kad originalus svoris bu
vęs 67 kt., bet po eilės nuotykių ir nesėk
mių telikęs tik 44.4 kt, Forma netaisyklin
ga, apvaliai keturkampė, šlifas brilianti
nis, skaidrumas - puikus, spalva sefyro mė 
lynmno. šis deimantas atrastas Golcondos 
kasyklose apie 1642 m., bet jau 1668 m. jis 
buvo tarp Prancūzijos karaliaus Liudviko 
XIV brangenybių. Yra rimtų Įtarimų, kad 
jį pavogęs prancūzas Travernier savo ke
lionių po Indiją metu ir slapta parsivežęs į 
Prancūziją. Inventorizuojant .Prancūzijos 
karalių brangenybes 1791 m. šis deimantas 
įvertintas 3.000.000 frankų. Didžiosios

Prancūzijos Revoliucijos metu jis dingo su 
visomis kitomis karaliaus brangenybėmis 
ir nebuvo atrastas. 1830 m. Anglijos didi
kas H. P. Hope šį akmeni, tik jau žymiai 
mažesnį, nusipirko į savo kolekcijų, sumo
kėdamas už jį 18.000 svarų. Tiesa, nauja
sis deimantas buvo kiek kitokių formų, 
bet su visomis'žymėmis, kad forma pa
keista - klaidinimo sumetimais, šiuo 'metu 
yra žinomi dar du deimantai visai Šios 
spalvos ir kokybės, vienas 14 kt ir kitas 
125 kt dydžių, atsiradę taip, pat apie 1830 
m., kurie greičiausia ne kas kitas, kaip 
Hope deimanto peršlifavimo procese atli- 
kusios atskalos. Bene 1911 m. šį deimantų 
įsigijo amerikietis Me Lean, o dabar jis 
vra new ėorkietės Mrs. H. Winston kolek
cijoje. Mėlynieji deimantai yra patys re
čiausi ir patys brangiausi iš visų deimantų. 
Hope deimantas yra apdraustas 1.000.000 
dol. .... . V

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA
TE R R A

Savininkai V. ir U. C1V1NSKAI i
Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd St, Chicago, UI.
Telef. 434-4660 ' į'

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”

♦ — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL— THURSDAY, JUNE 18, 1970



SENIAUSIA.IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoria

DOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

galvienė, nut. rast. Phone: Y Ards 7-19113354 So. H ALSTED STREET
*<W

YArds 7-1138-11393319 So. LITUANICA AVĖ.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

-ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EK:'-S- K U R SIJOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių

“Klausykite, klausykite!” šau 
kia valgytojas restorano ųžvaiz-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE M i ĖST
DALYSE

tomobilio gumos Iditų-”
“Tikras vargas”, sudejavo bo

sas tragišku balsu’V&aip ‘tie au
tomobiliai iš visur arklius jau 
išstūmė”... '

9727 So. ^Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

pskrities metinio susirinkimo calyviu dalis kartu su Balto reikalu v-ju kun. P. Getsčiūnu.

Pritraukė iš Europos 500 pabė
gėlių, ir visiems ieškojo darbų. 
Įprašė į profesorių vietas, kur 
ir dabar čia tremtiniai darbuoja-

EEpebBc <7-8601

Telefonas: -LAfayette 3-0440

BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 841834

MOVING 

Apdraustas perkraustymat 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

TArds 7-1741 - 1742

MARQUETTE FUNERAL HOME 
f j/ 2533 W. list Street
K C* Telef.: GRoovehill 6-2345-6
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ROCHESTER, N. Y.
Pagerbė buvusį parapijos 

klebonų

DR. PETER BRAZIS 
, PHYSICIAN AND SURGeOH 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

ReritL: 388-2233 
. OFISO VALANDOS.

/irmad.. ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
anųrąu., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeįtad. ūkui susitarus.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos, Klubo pusmetinis susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, birželio 21 dieną, 
l;G0 vai. po pietų. Hollywood svetai- 
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai, malo
nėkite atsilankyti, nes yra daug vi
sokių reikalų aj

1446 So. 50th Ave^ CicerOj III. Phone: OLympic 2-J003

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

_ p. Šileikis, o. p.
'Jrt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai Speciali pagalba kojoms

- (Arch Supports) ir t t
VaL 9—4 ir 8—8. šeštadien-ais 9—L
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago. HU 60629 
Teiefu PRospect 6-5084

Birželio 7 d. Rochestery buvo 
pagerbtas buvęs parapijos klebo
nas kun. Bakšys. Tai buvo to
kia reta lietuvių susibūrimo pro
ga, kokios Rochestery, tur būt, 
nuo Bakšio laikų nebuvo, nors 
rochesteriečiai lietuvišką gyve 
nimą labai, energingai varo. Pil
nutėlei bažnyčiai pamokslą pa
sakė prel. Balkūnas. Balkonas 
išvardijo kun. Bakšio darbus lie
tuvybei: pastatė. bažnyčią, vie
nuolyną, įsteigė lietuvių mo-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

' Tel.: PR’8-1223
OFISO VAL.: pirm., antratL, trečiad.. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimų.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

Visos programos iš ‘W0PA, 
1490 kiL A- M.

0R. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

LB Čikagos Apygardos Komiteto Pasauliečių Teisėms 
Apsaugoti šv. Kazimiero Lietuvių Kapinėse nariai

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

-Po pietų buvo didžiuliame res
torane vaišės, kur buvo kokia 
penkšimtinė žmonių, kai Ro- 
chesterio kolonija daugiau- lie
tuvių ir neturi. Vaišėse pasiro
dė vietinės meninės jėgos, cho
ras ir t. t.

-ŠĮ kartą vietos klebonas Va 
liukevičius leido bendruomenės 
chorui ir bažnyčioje giedoti, kai 
šiaip choras įsiprašo tik per tau
tines šventes bažnyčioje pagie
doti. '■ Klebonas šiaip sekmadie
niais chorui giedoti bažnyčioje: 
neleidžia. Tačiau leidžia kas sek
madienis įdaryti choro repetici
jas mokyklos rūsyje.

Ir. bažnyčioj e ir vėliau baliuje 
dalyvavo ir vienas vietos vys
kupas pagelbininkas Hickey, ku
ris parapijos. reikalus labai ge
rai, žino. Baliuje dalyvavęs vie
tos klebonas Valiukevičius tu
rėjo gerą progą greit balių ap
leisti, nes vyskupas turėjo iš
vykti, o po jo išvykimo dingo ir 
klebonas.

Trečiadienį, kun. Bakšys pada
rė, chorui ir rengimo komitetui 
vaišes parapijos salėje. Kalbėto 
jai iškėlė Bakšio nuopelnus ir 
tuo pačiu iškėlė susirūpinimą pa
rapijos nuosmukiu. .Vietos kle
bonas, į: šį subuvimą, neatsilankė, 
šie faktai vis nusako, kokia yra 
praraja tarp parapijos,ir klebo
nijos.

Parapija turėjo lietuvišką mo- 
.kyklą, ’kurioj lietuvių kalbą dės
tė čia gimusios seselės, o vėliau 
atvykusi pabėgėlė, gimnazijos 
mokytoja. Bet reikėjo atsikra
tyti seselių, ir mokyklą uždarė. 
Dabai* parapija .be mokyklos, be 
seselių. Be jokios paramos" iš 
klebono pusės. Kur nuriedės vie
tos lietuvių labai gyva kolonija 
dėl viso to, kas čia jau paminėta, 
tik ateitis parodys. Tuo tarpu 
lietuvjaigali pasididžiuoti tik lie
tuvių gyvenimo parapijoj praei
timi. >Todėl buvusiam klebonui 
Bakšiui taip didingai’ir surengė 
jo 50 metų kunigystės sukaktu
vių paminėjimą. V.

rime, o galėtume ir dar daug 
daugiau turėti! Ne būtinai jie 
turi dirbti laikraščiuose. Mūsų 
laikraščiuose dirba ir tokių, 
kurių kvalifikacijos netiktų pri
imti ,i LŽS-gą. Mūsų išeivijos 
spauda daugiausiai laikosi tų 
savanorių žurnalistų neapmoka
mu bendradarbiavimu. Gerai 
daro LŽS, kad visus stengiasi su
spiesti Į organizaciją, nes vie
nybėje galybė, o plunksnos ga
lybė šiandien yra mūsų efektin
gasis Įrankis kovoje .Lietuvos 
laisvei siekti ir savo identišku
mai išlaikyti. J. Pr.

Balfo Chicagos apskrities metinio susirinkimo aaiyviy dalis kartu su Balto reikalg v-ju kun. 
kurio metu buvo tartasi ir pikniko reikalu. Piknikas įvyks šį sekmadienį Bučo sode.

dr. s. m>s
r«lef.; PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST. 63rd STREET

Vai.: tas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieninis 
frečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. V. P. TUMASONIS 
c HI R U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso Ntef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, .tai telef. GI 86195

Tel. ofiso; PR 8-7773; ire£: PR 64732

PR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R D A S
Priima tik $ngitams,

Valandos- pirmad., ketvirtad., 5—8, 
v antrad. 2—4.

Gegužės 28z 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 
į Ameriką.

Kreipkitės i

WALTER RASK - RAS ČIAUŠKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SER^CE BUREAU

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR ' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

¥at: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtai nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas , rei. telef.: 448-5545

Rez. Gi .8-0873

DR. W. M. EiSIN - EISIMAS 
AKUShiRUA IR MOTERŲ UiUOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
€132 Sc. Kedzie Ave^ WA 5-2670 

balandos pagal susitarimą. Jei neat- 
smepia, sKamuimi Mi 3-0001.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tei. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ar

’ “contact, lenses” L' v
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

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

TRYS MODERNISES KOPLYČIOS 
aikšte automobiliams pastatyti

Rex. tel. 239-4683

MiC K. u. BAlUKAi 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Puteski Rd. (Crawford 

MadicaLCUMldingL LU 54446 
Priima ligoniui pagal susitarimą. 

Jei neaUinepia, sKambmU 374^012

□r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optomėtrisUs

DR. EDMUND E. CiARA 
2/uy , a • it b TREE T

T©L: G R 6-2400
-ai. pagal susitarimą: Pirm,, ketv 
—4, .7—s, anti'ad., penkt. 10—L ii 

šestad. 10—2 vai.

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud* 

,2£MA -KAINA
R. 8 E R E N A S 

2047 W. 47th PL WAibrook 5-8063

iPETRAS BIELIŪNAS
4348 So- CALIFORNIA MVE. Phone: LAfayette 3-3572

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Shultz ragina 
priimti pasiūlymą

Darbo sekretorius George P. 
Schultz kreipėsi į Chicagos 
sunkvežimių šoferius, ragin
damas juos balsuoti už sunk
vežimių bendrovių siūlomą su 
tarti, kuri įgaliotų 45 mėne
sius.

šoferių unijos vadovybė yra 
griežtai nusistačiusi prieš tą 
sutartį ir ragina savo narius 
balsuoti prieš. Ji taip pat kal
tina darbo sekretorių “darymu 
spaudimo” į streikininkus.

Sunkvežimių šoferių strei
kas Chicagojė jau tęsiasi de
šimt savaičių. Apskaičiuoja
ma, kad to streiko nuostoliai 
siekia apie bilijoną dolerių.

Atsiųsta paminėti
Pranešėja. Lietuvių žurna

listų Sąjungos Centro Valdybos 
neperiodinis biuletenis Nr. 4 1970 
m. birželio mėn., Detroit, Mich. 
Redaguoja Vytautas Alantas, 
administruoja Vladas Selenis. 
Šiame numeryje: Sąjungos eina
mieji reikalai, Lietuvių spaudos 
ir žurnalistikos kultūra; Su Mi 
chigano gubernatorium. Iš LŽS 
skyrių i^ę&dos; LŽS namie ir 
svetur;-;Mirusiųj ų (žurnalistų) 
sarašas ir Gimtadienio dovana 
—- humoreska. Drauge su šiuo 
numerių y nariams išsiuntinėtas 
LietuyiųŽurnalistų Sąj ungos Įs- 

. tatų projektas.

Kaip Viskas nuo žmogaus pri
klauso. pali būti visais atžvil
giais gabių žmonių ir daug jų, 
bet ližka panašiai kaip su eski
mo mūsĮoų jungu — jei nėra tin
kamo lyderio, sniego rogės nė iš 
vietos. Tai; išėjo, kad ir LŽS Įsi
kūrus vadinamoje Amerikos lie- 
ituvių .šeštinėje, pačioje Chica- 
goje, ‘.įt 'f er eilę metų tik eg- 
zistavo, be: iš vietos nejudėjo. 
Einant Ątemokratiškuoj u rinki- 
mų,.gaĮ. Jm:, reiktų pasakyti se
lekcijos, .keliu, LŽS centras ir 
visas Svoris nusikėlė į eilini pe
riferinį Detroito miestą, ir žiū- 
i-ėk.7— .organizacija lyg L-dopa 
injekciją gavusi staiga atsijau 
nino ir tosktransfiguracijos vai
siai. jau apčiuopiami. Sąjungos 
organas Pranešėjas išsivystęs Į 
turiniu ir forma rimtą laikraš
tėlį, bet kąs'usvarbiausia, matosi 
organizacijoje gyvybė, kūryba 
ir .plėtra.

. .Turint gidvoje, kad spauda 
.yra. vadinama bene ketvirtoji im
periją, vadinasi jai visada ir vi- 
,sur prisikiriama didelė jėga ir 
galia, reiktų ir mums* Į savo 
spaudos žmones žvelgti iš šitos 
pusės. Jei kovai dėl Lietuvos 
laisvės ir ^lietuvybės išlaikymo 
ėmigracijoję.bandema mobilizuo- 

, ti visas lietuviškąsias jėgas, taip 
lietuvių žurnalistų jėgą reiktų 
vertinti keleriopai didesniu mas
tu už visas kitas, ar daugumą 
kitų organizacijų?

Vincas Kudirka šaukdamas Į 
tautą kad “Paimkim arklą, kny
gą, lyra ir eikim Lietuvos keliu” 
bene bus tą sakini parašęs grei
čiau negu pagalvojęs. Arklo vie
toje jis turėjo padėti plunksną: 
Paimkim plunksną, knygą, lyrą 
ir eikim I .ietuvos keliu! Tai trys 
pagrindiniai Įrankiai savai tau
tiškai lietuviškai kultūrai ap
ginti ir išsaugoti, o turint savo 
tautinę kultūrą aukštą, savo val
stybės nepriklausomybės atga
vimas beliks laiko klausimas.

Lietuviai žurnalistai yra veik 
liausioji tautos gyvybinių intere
sų partizanų savanorių kūrėjų 
armija. Gerai, kad jų daug tu-

jo tėveliui mirus Lietuvoje, nuoširdžią, užuo 
jauta reiškia . v ■

REIKŠMINGA PARODA
Amerikos Lietuvių Tarybos 

suorganizuota genocido paro
da, kuri vyksta 505 N. Michi-* 
gan Avėnue didelėje svetainė
je, yra labai vertinga.

Džiaugiuosi, kad praeitą 
pirmadieni birželio 15 d., ten 
iuvyk.au ir viską apžiūrėjau. 
Nepaprastai gerai paruoštos 
grafos ir parinkti piešiniai pa
sakoja apie lietuvių tautos iš-: 
gyventas baisias dienas. Jie 
kalba ir apie šiandien esamus 
kentėjimus Lietuvoje.

Verti didelės pagarbos tie 
mūsų vyrai ir moterys, kurie 
atliko tokį didelį, darbą ir taip 
vykusiai viską sutvarkė. Ne 
tiktai grafos geros, bet ir para
šai aiškūs ir visiems supranta
mi.

Patariu visiems lietuviams 
nuvažiuoti ir apžiūrėti šią 
mums reikšmingą parodą.

Kazys C e pakas

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET \ 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tei.: Portsmouth 7-6000 ,
Rebid. telef.: GArden 3-7278

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARBINKIT ĖS NAUJIENOSE

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. ■

Vakarvskos: Pirmadieniais 7 y. v.

TeL: HEmiock 4-2413 
7159 So? MAPLEWOOD AVE.

f CHICAGO, ILL. S0629

(PUTRAMENTAS)
I arba olandojt
grariausiuš gėlės ii vainikai antto 

ply papuošimai ir sezonioės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlam Ava. —

DR. ANNA BMIONAS 
AKIŲ, mUSŲ, 
IR GERKLiS U&M 
PRITAIKO ARINIUS

2S$a W. 53rd STREET
Ofuo PRospect S-&229
Ręrid. falai: WAIbrock 5-5Q76

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ry 
7 iki 9 vaL vaa. Treė. uždary 

ppriima ūk surilarua.

DR. ED. MARKŪNAS
, •?

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, HI. 60618 Tel. 525-0952 

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

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- VIDAUS LIGŲ‘ SPEC.
24S4 WEST 71 st STREET 

VAT.AiyM'^S- .Pirmadl. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir 'nuo -4- iki 8,_ o šešta

dieni nuo 9 iki. 12 -vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

iuvyk.au


CIRCULA

280

INCOME TAX.

APDRAUDŲ

Apply in person,

( Wolf_ Rd. and Grand)

Tel. 427-8000

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

NAUJIENAS
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

DING CO. 
GDALE

$5,000 minimum
2 year certificate

F. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

pasizynu ne
susidariusio^
kurios daž

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

Visą 
šiuo

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemu Statyba 1r Remontas

nepanoręs, 
skelbiama, 
Labai pa- 

V. Borise- 
Visos bus

TUXEDO BURGER
11214 TOST GRAND

VIEŠBUTIS
65 E. HARRISON ST.

REAL ESTATE AND. BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Call: Frank Zapolia 
320SMt W. 95th St. 

GA 4-3454
NAUJIENOS” KIEKVIENO

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chleags, Illinois 60629
' WA 5-2787 < -

Passbooks

5’/z % 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Full or part time.
Days or Nights.

Mature men and women 
No experience needed.

MILWAUKEE, WIS. 63211 
Offers Excellent 

Immediate Opportunities

Experience in mak 
molds used, and 

transfer moldir
Fringe b

HARRY DAVIS 
4920 W. BLOC

CHICAGO

62Ž-8

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

Lirtwta taapfi perta ir prtū 
ir profM sms tirtai par

NAUJIENAS

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininktv

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

'DRAUGAS IR BIČIULIS

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — THURSDAY, JUNE 18, 1970

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. RENTING IN GENERAL
Nuomos

TYPIST
TO LEARN NEW FRIDEN 

COMPUTYPER 
Steady.

37% hours per week.
Call RA 6-5622

and repairing 
pression and 
r plastics.

•HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
nį rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu linas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave~ 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

GENERAL ELECTRIC CREDIT 
Corp now has several openings in its 
new office. Interesting wk. and con
genial surroundings. Easy To reach S. 
side loc. Some typing req. Good salary, 
outstanding benefits. Call 339-4080 

for interview. 
10924 So. WESTERN

An Equal Opportunity Employer

Didelis pasirinkimas f va i rip pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai. BY OWNER 
bedroom brick bungalow, 

Full basement, attic. 
Hot water gas heat

2 car garage.
Tel. 247-6042

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So MAPLEWOOD AVENUE

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiansiq nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertima^ užpildomi pilietybės prašy
mai, income tas ir Įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai: Kasdien 9—3 ir 5—8.

TYPIST
A job with the future for accurate < 

typist experience.
Immediate need.
Call 726-5183

AAA EMPLOYMENT AGENCY
162 No. STATE

Journal experience 
and 

figure aptitude.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky R*lkU

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. Liutkus
B. Žukauskas
6910 So. Fairfield Ave.
Chicago, Illinois 60629 

U. S. A.

SWITCHBOARD — TYPIST
Excellent salary and working 

conditions.
Special benefits.

5 day week.
Must drive. Private parking.

Can HA 7-4805

! 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 
Aukst. mokyklos.

simpoziumas Lie- 
inės ideologijos nau 
viešoje” ir poezijos 
skirtas laisvės idėjai 

Sim- 
J. Jurkūnas. 

Kasulaitis, J. 
Moderuos A. 
vakare ižan-

Kiekviena paveiksle matoma špūlė 
laiko 2,400 pėdu elektromagnetinės 
juostos, kuriose gali būti sukrauta 46 
milijonai atskirų kompiuterizuotu da
viniu. RCA inspektorė tikrina juos
tą, kuri turi būti gaminama labai šva
rioje, be dulkiu, atmosferoje, kad juo

sta nenusitrintp.

KATALIKU
PARAPIJOS KLEBONIJAI

Reikalinga ’patikima moteris ben
driems namu ruošos darbams-5 die
nas savaitėje. Privatus kambarys, 
gera alga ir geri namai tinkamam 

asmeniui.
734-2300 v

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St . -
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3358

HELP WANTED — FEMALE
Dsrbininkiy Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Keikia

o Stanley F. Sullivan vetera
nų poste, 2603 W. 63 St. šian
dien. birželio 18 d. vyksta mote
rų vieneto suorganizuotas vie
šas drabužių ir įvairių reikmenų 
išpardavimas, (Pr)-

Marija ir Petras Dimgailai, 
i gyveną Union Pier, turi ten gra
žų motelį ir mieląLpriima vasa
rotojus lietuvius. Jis yra Lie
tuvių fondo narys ir daugelio 
organizacijų rėmėjas. Vasaro
tojui Kaz. Lauciui, Brighton 
Parko Balfo sk. nariui prašant, 
jis padovanojo 250* dol. vertės 
laiveliui motorą, kurį galima 

i bus laimėti Balfo piknike Bučo 
i darže birželio 21 d. (Pr)-

MARILYN BRAZYTĖ
Marilyn Brazytė yra Metropolitan ir Lietuviu Operų solisto Algirdo ir Al
donos Braziu, gyv. 8022 W. 85th PI., Justice, Hl.z duktė. P. Brazis yra pasi
žymėjęs lietuvis ne tik muzikos pasaulyje, bet jis yra aktyvus visuomeni
niame darbe. Jis yra Lietuviu Vyčiu Chicagos apskrities pirmininkas, pri
klauso prie Lietuviu Prekybos Rūmy, Don Varnas Posto ir kitu organiza
cijų. Malonu, kad Marilyn irgi domisi* muzika. Kelis metus ji yra studija
vusi grojimą pianinu, akordeonu ir gitara. Ji priklauso mokyklos chorui. 
Šiais metais ji baigia Queen of Peace gimnaziją ir rengiasi lankyti North
western Universitetą. Marilyn jau penkti metai priklauso Ateities jauni
mo šokiu reteliui. Laisvalaikį ji praleidžia siūdama sau drabužius. Tiki
mės, kad Marilyn seks savo motinos ir sesers Beverly Block pavyzdį ir bus 
veikli Chicagos Lietuviu Motery Klubo narė, šeštadienį ji bus Gintaro ba

liaus debiutante.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nit ai, Žemė — Pardavimui

NAUJA VIETA
5 BUTŲ, 15 me tu 'modernus mūras 

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

ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 
ParkA ^20 OAO

TVARKINGAS APARTMENTINIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,000. ,

2 BUTŲ tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas. $28,000.

APIE 8,00) DOL. PAJAMŲ. 4 butu, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

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

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

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

& U INSURANCE & REALTY 

A. L A URAITIS .
INCOME TAX

4645 Sc. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

— Daktaro "Vaclovo Paproč
io, gy\\ New Yorke, Lietuvių 
Gydytoju Sąjungos pirminin
ko iniciatyva, .pastangomis ir 
lėšomis yra pagaminti tinką 
ant vokų klijuoti (aišku, neat
stoja pašto ženklų), ženkliu
kai. Juose atvaizduota minia
tiūroj .stilizuota vytis, tauti-. 
niais rūbais apsirengusi mote
ris su grandinėmis ant rankų 
— vaizduojanti sukaustytą 
grandinėmis. Lietuvą. Apačio
je parašas: '“Lithuania is un
der Colonial Bondage of the. 
USSR since W. W. II”.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame. '

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

S k a m b i n k i t 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

PERMAXr.NT
Experience essary

Pašovė penkis žmones
Vadinamoje, Uptown apylin

kėje, prie 4410 N. Clifton, bu
vo sužeisti penki žmonės, iskai 
tani ir gaisrininkų leitenantą.

Toji apylinkė 
ramumais. - Yra 
jaunuolių gaujos, 
nai “kariauja”, šiuo atveju bal
taodžių jaunuolių būrys iižpuo 
lė du negrus jaunuolius prie 
jų namų ir pašovė. Po to buvo 
paleistas šūvis iš šautuvo į bū
rį žmonių, kurie žiūrėjo Į gais
rą (padegtus čiužinius).

šautuvo šūviu buvo sužeisti 
trys, įskaitant ir gaisrininkų 
leitenantą Robert Strohm. Vi
si penki sužeistieji buvo nuvež 
ti į Ravenswood ligoninę.

Nukentėjo dėl 
nemokėjimo kalbos

Gust Tsames ir jo žmona bu
vo Athens maisto krautuvėje 
(811 Jackson Blvd..), kai Įėjo 
plėšikai ir paliepė visiems su
stoti į vieną vietą. Tsames’ai 
yra naujokai, neseniai atvykę 
iš Graikijos ir angh] kalbos 
nemoka. Jie tad ir nesuprato, 
kas jiems buvo įsakyta daryti.' 
Už “nepaklusnumą” plėšikai Į 
juos skaudžiai sumušė ir juosi 
teko vežti Į ligoninę.-

Iš Athens krautuvės savinin
kų plėšikai atėmė apie SI,000.

■* Kviečiame i talką! Lietuvių 
^Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa- 

i kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame į talką ją užsi
prenumeruojant.

i Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bar
onus. Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose. 
Marginių ir p. Tverp krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai.

3. Mūsų Lietuvą 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už- 

i susakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius,
361 W. Broadway, P. O. Box 05, 
So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Tek: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617) 282-2759.

FULL TIME.

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

Call 678-4911

Prašo informacijų apie 
vyskupą Borisevičių

Prašom patalpinti savo laik
raštyje šį mano prašymą.

Telšių vyskupas Vincentas 
Borise vi ei us bolševikų suimtas į 
ir nuteistas mirties bausme užj 
partizanų rėmimą, mirties! 
bausmę pakeitė civiline mirti-1 
mi. Pakeitė jo pavardę ir už
draudė bet kokį susirašinėji
mą, išsiuntė jį į nežinomą vie
tą, kurioj ir mirė kankinio 
mirtimi. Pasiryžta išleisti jo 
pelnytą rimtą biografiją. Yra 
jau jos leidėjas, mecenatas yra 
ir redaktorius, bet trūksta rei 
kiamu žinių. Todėl nutarta 
kreiptis per vakarti lietuvišką
ją spaudą į po visą pasauli iš-

MODERTvūS.
PATOGŪS KAMBARIAI

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

KATEČJAME APŽIŪRĖTI.
Vieta mašinoms, arti parkas, ežeras 

ir Michigan Avenue.

REAL ESTATE FOR SALS
Žemė Pardavimui

— Balfo Chįcagos apskrities 
skyrių rengiam o j e geguži

nėj e — piknike, kuris įvyks 
š. m. birželio mėn. 21 d., sek
madienį, Buco darže. Willow 
Springs, Illinois, veiks kavinė 
su pasaldintais i pyragaičiais, 

i Maloniai prašomą piknike da- 
Ivvauti. 'L f!'-)

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI It BRANGENYBM 

Pardavimas ir T&Uymaa 
2644 WEST iWt STREET 

Tau REpubllc 7-1W

— tcVARPO,y skaitytojų su
važiavimas įvyksta birželio 27 
ir 28 dienomis “Gintaro” va
sarvietėje. Union Pier, Michi
gan. Suvažiavimo proga bir
želio 27 d., šeštadienį Commu
nity salėje lietuvių visuomenei 
rengiamas 
tuvių pglit 
jų idėjų 
vakaras, 
naujoje mūsų poezijoje 
poziume kalbės 
M. Dranga. A. 
Daugėla ir kiti. 
Kučys. Poezijos 
gini žodį pasakys prof. A. Au. 
gustinavičienė. Eilėraščius skai 
tys jaunieji aktoriai. Simpo-

: arson PiRiEscorrrs
ONTINENTS RESTAURANT

AT O‘HARE FTKI.n
k. Liberal company benefits with exeellem 

earning potential.
Call 686-6184

PPLY PERSONNEL OFFICE
JHJMNG O’HARE FIELD

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

: 2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

sisklaidžiusius lietuvius, turė
jusius su vysk. V. Borisevičium 
tiesioginių ryšių jį stebėjusius 
iš tolo, o taip pat ir į tuos, ku
rie apie jį turėjo žinių, tik iš 
kitų patikimų šaltinių. Visos 
tokios tikros žinios tiks suma
nytam tikslui. Jas galima ra
šyti atskirais sakinias, nesu
rištais į vieną straipsnį, gali
ma rašyti ir straipsnių formo
je. Siunčiamos žinios turi būti 
pasirašytos ir nurodytas siun
tėjo adresas’. Kas 
kad pavardė būtų 
redakcija neskelbs, 
geidaujamos vysk, 
vičiaus nuotraukos.
grąžintos panaudojus.

Už tokią talką leidėjas ir re 
daktorius labai dėkoja, 
medžiagą prašoma siųsti 
adreesu:

PASKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

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

REGISTERED NURSES 
LICENSED PRACTICAL 

.NURSES
Full or Part Time 

Openings on Day Shift and Evenings 
Apply today — Don’t Delay 

2449 N. DOWNER AVE.
or call:

(414) 332-8610 Ext. 270

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

į kates ir biznio.
Patogios išsimokė 

įimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

ziumo pradžiaS vrH. p. p. Poe
zijos vakaras pr ^idės 9 vai. 
vakaro. Po pro g ra mos vaišės 
ir šokiai.

Į Suspendavo 8 policininkus
Evanstono policijos virši- 

jniekis McHugh paskelbė, jog 
jis 'tispeniiavęs aštuonis poli
cininkus. Vieni tų policinin
ką suspenduoti 30 dienų, o 
kiti — dvidešžtnčiai. Už sus 
penduotas dienas jie negaus 
itlyąinimo.

Pelkininkai kaltinami tuo, 
kad jie iš nelegaliai operuoja
mos likerių kraiĮtuvės išsivežę 
533 bulelių degtinės, vyno ir 
podkos ir tas “gėrybes” pasi
dalinę.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

INSURED

HOME INSURANCE




