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Saulėta, vėsiau.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28.

♦ Brazilijoje policija suimi- 
nėja Įtariamus komunistus, ieš
kodama vokiečiu ambasadoriaus 
pagrobėju.

Skaudžiausieji smūgiai buvę iš 
kietai išvirtą kiaušiniu.

nių Brazilijoje nusižudys, jei 
sekmadieni Brazilija praloš prieš 
Italiją. Kada 1950 metais brazi
lai finale pralošė prieš Urugva
jų, nusižudė 16 brazilų.

k

tas patvirtino naują generalinio 
štabo pirmininką admirolą Tho
mas Moorerį, kuris pareigas pra-
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per televiziją žiūrėjo apie 8001 traukta pusė visos amerikiečiu 
milijonų žmonių. Meksikos sta-'

♦ Senato vadai siūlo įsivesti'ji jone 'buvo 90,000 žiūrovų.
vakarines sesijas, kad būtų ga-j Spauda jau spėlioja, kiek žmo-
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KAMBODIJOJE KOMUNISTĄ? SUPA SOSTINE
Solženicinas apie beprotnamių bausmę

MASKVA. — Sovietų biologas Medvedevas, kaip praneša už
sienio korespondentai iš Maskvos, buvo paleistas iš Kolugos be
protnamio. Jo uždarymas be jokio teismo Į beprotnami sukėlė 
protestų audrą mokslininkų, rašytojų tarpe. Sovietų sveikatos 
ministeris Boris Petrovski buvo sukvietęs protestuojančius moks
lininkus į sveikatos ministeriją pasikalbėti apie Medvedevo užda
rymą. Jis Įrodinėjo iš pradžių, kad Medvedevas esąs ligonis, pa
tologinis psichopatas, tačiau mokslininkų puolamas jis prisipažino 
nieko nežinojęs apie Medvedevo uždarymą.

Sovietų spaudoje apie moks
lininko patalpinimą Į beprotna- 

. nų ir apie sekusius protestus nie
ko nebuvo rašyta, tačiau užsie
nio spauda ŠĮ ĮvykĮ plačiai na
grinėjo. Neabejotina, kad Med
vedevas buvo paleistas dėl pro
testų. Sveikatos ministerijos 
pasikalbėjime dalyvavo Mokslų 
Akademijos prezidentas Mstis
lav Keldyšas, branduolinės ener
gijos specialistai dr. Andrei Sa
charovas ir dr. Pjotr Kapica' ir 
dar septyni žinomi sovietų moks
lininkai. Kiti, kaip dr. Igor Tam, 
Nobelio premiją gavęs fizikas, 

■■ poetas Aleksandras Tvardovskis 
pasiuntė , sveikatos ministeriui 
protestus raštu, lygiai ir rašyto
jas Solženicinas. Po tų visų pro
testų Medvedevas, buvo paleistas 
ir apsigyveno su šeimaObninsk o 
mieste.

Garsus sovietų rašytojas 
Aleksandras Solženicinas, jau, 
seniai netekęs valdžios pa

pykino režimą su savo pareiški
mu, kuriame jis teisino ir gynė 
neseniai i bepročių ligoninę už
darytą savo draugą, biologą, ra
šytoją Zhores Medvedevą.

Solženicinas savo pareiškime, 
kurį Medvedevo draugai pasklei
dė užsienio korespondentų tarpę, 
rašo * “Be jokio arešto Įsakymo, 
be jokio medicinos pateisinimo, 
keturi policininkai ir du dakta
rai ateina į sveiko žmogaus na
mus. Daktarai pareiškia, kad 
žmogus pamišęs ir policijos kari
ninkas sušunka: Mes esame jė
gos organas! Stokis! Jie užlau- 
žia žmogui rankas ir išveža jį Į 
beprotnamį. Tas gali rytoj atsi
tikti bet kuriam mūsų. Tas jau 
atsitiko Zhores Medvedevui, 
mokslininkui, genetikui, rašyto
jui, didelio, tikslaus, jautraus 
intelekto žmogui, geros širdies 
žmogui”.

“Jei tu negalvoji, kaip tau Įsa
kyta galvoti, tai tu nenormalus. 
Gerai prisitaikę žmonės — jie 
visi turi vienodai galvoti. Nėra 
jokio Įstatymų varžtų, visi mū
sų geriausių mokslininkų apelia
vimai atšoko, kaip žirniai nuo 
sienos. Jei tai būtų tik pirmas 
sykis! Tačiau tai jau tapo ma 
da, apgaulingas bausmės būdas, 
neieškant priežasčių”.

“Reikia šaltai pagalvoti. Už
darymas beprotnamiuose laisvai 
galvojančių, sveikų žmonių yra 
dvasinė žmogžudystė. Tai yra 
tik kita dujų kamerų rūšis, dar 
žiauresnė; tai vaiduokliškas, pra
ilgintas nužudymui pasmerktų 
žmonių kankinimas. Kaip dujų 
kameros, tie nusikaltimai niekad 
nebus pamiršti ir visi tie, kurie 
dalyvauja juose, bus amžiams 
pasmerkti, kol jie bus gyvi ir po 
jų mirties. Net ir ten, kur įsta
tymų nėra, net ir nusikaltimuo
se reikėtų prisiminti, kad yra ri
ba, už kurios žmogus tampa jau 
žmogėdra”.

“Yra trumparegiška galvoti, 
kad galima gyventi nuolat pasi-

BONA. — Vokietijos kancle
ris Brandtas pareiškė parlamen
te, kad abiejų Vokietijų sujungi
mas gali .ateiti tik pagerinus Ry
tų-Vakarų santykius. Jo vyriau
sybės; kaip ir prieš ją buvusios 
Vokietijos vyriausybės, turi 
gerbti Europos politines sienas 
ir susiderinti su “realybe”, atsi
radusia po II-tro Pasaulinio ka
ro. *>.

LONDONAS. — Priešrinkimi
nėje britų kampanijoje Į prem
jerą Wilsona pataikė 24 kiauši-

admirolas parodęs .1964 metais 
blogą valią, kai Tenkino Įlanko
je šiaurės Vietnamo laivai puolė 
Amerikos naikintuvus.

^ČIKAGA. ~ Buvęs Aukščiau
siojo Teismo narys teisėjas For
tas kalbėjo Deerfield žydų susi
rinkime, kur ragino Amerikos 
vyriausybę greit duoti Izraeliui 
reikalingus lėktuvus ir kitus gin
klus. Jis pareiškė, kad Izraelio 
karas yra visai skirtingas nuo 
Vietnamo karo. Amerikos inte
resai didesni esą Izraelyje, be 
to, Izraelis nenorįs kareivių, o

MIAMI. — Negrų riaušėse bu
vo sužeisti dar 6 asmenys. Nera
mumai tęsiasi jau keturios nak
tys. Policija turėjo saugoti ug
niagesius, kuriems gesinant liep
snas, minia mėtė Į juos akmenis 
ir butelius.

Istanbulas. — Turkijoje poli
cija suėmė virš 30 darbo unijų 
vadų po darbininkų demonstra
cijų ir riaušių. Gatvių kovose 
trys žuvo ir 200 buvo sužeistų. 
Valdžia įvedė karo stovį ir pa
siuntė Į gatves kariuomenę ir 
tankus.

PUSANAS. — Tarp P. Korė
jos ir Japonijos po 25 metų per
traukos vėl pradėjo plaukioti lai- 
vai-keltuvai. Atidaryme dalyva
vo buvęs japonų premjeras Ki- 
shi ir 500 japonų.

BANGKOKAS. — Tailandijos 
valdžia paskelbė, kad generolas 
Sirirak vadovaus Tailandijos sa
vanorių daliniams, kovojantiem 
Kambodijoje prieš komunistų 
agresiją.

remiant vien jėga, nuolat panie
kinant sąžinės priekaištus”.

Taip rašo vienas gabiausių šių 
dienų rusų rašytojų, kurio dar
bų sovietų režimas neleidžia 
spausdinti ir kuris gyvena prisi
glaudęs pas savo bičiulį, violon
čelistą Mstislavą Rostropovičių.

pirmenybės
~ MEKSIKA. — Jau paaiškėjo 
pasaulinių futbolo pirmenybių 
finalistai: Brazilija ir Italija, 
kurios susitiks sekmadienį lošti

KAMBODIJA NETURI PAKANKAMAI
JĖGŲ GINTIS NUO KOMUNISTU
PHNOM PENHAS. — Kambodijos sostinėje komunistai pa

skleidė lapelių, kuriuose gyventojai bauginami, jog komunistų 
jėgos, net penkios divizijos, yra pasirengusios pulti sostinę. Kam- 
oodiečiai išgirdo iš vieno budistų vienuolio, kuris buvo komunistų 
paleistas iš nelaisvės, kad priešas žada pulti sostinę Phnom Penhą 
trijų mėnesių nuo princo Sinanouko nuvertimo sukakties proga. 

Į į Komunistams pavyko sustabdyti traukinį, kuris gabeno į sostinę 
. ryžius. Sustabdę dar ir keleivinį traukinį, komunistai privertė 30 
keleivių nešti maišus ryžių į gretimus miškelius, apie 27 mylios 

i iiuo sostinės.

WASHINGTONAS. — Prezidento Nixono kalba apie Ame
rikos ekonominius reikalus susilaukė nevienodą atgarsį. Kongrese 
kai kurie atstovai laiko prezidento priemenes pakankamomis, ta
čiau kiti kaltina prezidentą kad jis nieko konkretaus nepažadėjo 
kainų ir infliacijos klausimams išspręsti. Ypač nepatenkinti dar
bininkų vadai. Prezidentas skatino savo kalboje jausti socialinę 
atsakomybę?, tačiau biznieriai, ieškodami didesnių pelnų, niekada 
tokios atsakomybės nejautė ir nejaus. Elektros, radijo ir mašinų 
darbininkų unijos vadas Paul Jennings pareiškė, kad prezidento 
priemonės infliacijai sulaikyti visai nekalba apie nuošimčių su- 
mažinimą, nekalba apie nelygybę tarpįaųkštų kainų ’ 
ir nenumato, kaip sumažinti perdidelius pelnus.

Darbo' unijų federacijos prezi
dentas George Meany pareiškė, 
kad studijų tarybos ir komisijos 
kainų stebėjimui yra neblogas 
daiktas, galįs išauklėti publiką 
ekonominiuose klausimuose, ta
čiau nesimato, kaip tos komisijos 
sustabdys infliaciją, sumažins 
nedarbą ir numuš paskolų nuo
šimčius.

Stebėtojai nurodo, kad ame
rikiečiai šiemet mažiau besi jau
dina dėl kylančių kainų, nors 
jos kyla panašiu tempu kaip per
nai. šeimininkės pernai organi
zavo krautuvių boikotus, demon- 
travo prie tam tikrų parduotu
vių, nepirko kai kurių produktų, 
šiais metais tokie protestai apri
mo. Amerikiečiai susitaikė su 
infliacijos mintimi.

Michigano universiteto eko
nomistų pravestas tyrinėjimas 
parodė, kad tik 25 nuošimčiai 
amerikiečių pareiškė, kad inflia
cija juos skaudžiai paliete. Kiti 
tvirtino, kad “galima kentėti”. 
Toks prisitaikymas prie kainų 
kilimo pagristas viltimi, kad pa
kils algos, arba viltimi, kad kai
nos sustos kilusios, kaip vyriau
sybė tvirtina.

Šitokia padėtis nesanti gera 
infliacijos sustabdymui, nes žmo
nės perka prekes, nežiūrėdami, 
kiek jos kainuoja. Todėl inflia
cija galinti Amerikoje likti nuo
latiniu reiškimu, nes pilname 
įdarbinime, ko siekia visos Ame
rikos vyriausybės, ir prisideri
nime prie aukštesnių kainų, in
fliacija kaip tik ir tarpstanti.

komandos jau yra po du kart 
buvusios čempionėmis, Brazilija 
1958 ir 1962 metais, o Italija 1934 
ir 1938 m. Garsioji Jules Rimet 
taurė po šių rungtynių pereis 
pilnon Brazilijos ar Italijos nuo
savybėn, nes nuostatai sako, kad 
tris kartus tapus čempionu, tau
rė tampa laimėtojo nuosavybe.

Brazilija trečiadienį nugalėjo 
Urugvajų 3-1, o Italija labai įdo
miame ir įtemptame lošime lai
mėjo prieš Vakarų Vokietiją, 

14-3 rezultatu. Normalus laikas 
jaunesniu balsuotoju* amžiaus iri-1 baigėsi 1-1, vokiečiams tik pa- 
bą — balsuoti galės jaunuoliais skirtinėje minutėje ^išlyginus 
nuo 18 metu. . # ;

■♦ Praėjusią savaitę Vietna
me ir Kambodijoje žuvo 130 ame
rikiečių ir 364 buvo sužeisti. Per 
visą Kambodijos žygį žuvo 296 
amerikiečiai. Viso žuvusiu.Indo
kinijoje buvo 42,674 amerikie
čiai.

♦ Darbo departamentas pa
skelbė. kad per gegužės mėn. 
Amerikoje pragyvenimas, ypač 
rūbai ir susisiekimas, pabrango 
0.4%. Kas 1959 metais kainavo 
10 dol., šiandien kainuoja 13 dol. 
46 centai.

♦ Vak. Vokietija irgi Įsivedė;

ankstyvą italų Įvartį. Per 30 mi- 
nučiųrpratęsimą abi komandos 

‘Įmušė įvarčius pasimainydamos.
Ilgą laiką rezultatas buvo 3-3, 

,. kol italas Luigi Rivera Įmušė le
miantį įvartį';

Sakoma, kad šias rungtynes

Kambodijoje padėtis rimtėja. 
Priešas pasirenka savo puoli
mams tokias vietas, kur tėra 
silpnos kariuomenės įgulos. Ke
lias nr. 1 komunistų irgi buvo 
perkirstas, o kelias nr. 4 kiekvie
nu metu gali būti perkirstas, 
nes naktimis jį kontroliuoja ko
munistų jėgos, kurios dieną pa
sitraukia i džiungles. Mūšiai te
bevyksta dėl dviejų Kambodijos 
provincijų sostinių, viena 80 my
lių Į šiaurę nuo sostinės, kita 55 
mylios į šiaurės vakarus. Angkor 
Wat miesto griuvėsiai — Kambo
dijos tautinis pasididžiavimas 
— yra užimti komunistų jė"n. 
Priešas čia steigia savo sandė
lius, ligonines ir net priešlėktu
vines baterijas, nes galvoja, kad 
niekas nedrįs pulti istorinių griu
vėsių, likusių dar iš 12-to šimt
mečio.

Phnom Penhe gatvėse stato
mos barikados. Motociklistams 
uždrausta važinėti dviese ant 

■vieno motociklo, nes komunistai, 
paprastai, nuo motociklo prava
žiuodami mėto granatas. Viena 
granata sunkiai sužeidė dvi mo
teriškes.

Iš Washington© pranešama, 
kad iš Kambodijos jau buvo ati-

PARYŽIUS. -— Paryžiaus prie 
miestyje Belleville Įvyko mušty
nės tarp arabų ir žydų. Krautu
vėms padaryta daug nuostolių, 
suimti 33 arabai, keli policinin
kai ir keli civiliai sužeisti.

AISTRAS. — Saudi Arabijos 
karalius Faisalas lankosi Alžire.

Okupuotos Lietuvoj 
gyventojų skaičiai

Pusė gyventojų gimę po 
; - , .1940 metų

Vilniaus spauda ('Tiesa”; 
birž. 4, nr. 127) paskelbė sau
sio mėn. 1970 m. Sovietų S-gos 
gyventojų surašymo ir okup. 
Lietuvoje preliminarinius duo
menis. Juos pateikė Centrinė 
statistikos valdyba.

Tais duomenimis, okup. Lie-i 
tuvos gyventojų skaičius 1970 m. 
sausio 15 d. buvo — 3,129,000. 
1959, m. surašymo duomenimis 
gyventojų buvo 2,711,000. Per 
11 metų gyventojų skaičius Lie
tuvoje padidėjo 418,000 arba 
15%. Pagrindinę gyventojų 
prieauglio dalį — 367,000 žmo
nių arba 88%, sudaro natūralus 
prieauglis. Beveik pusę Lietu
vos gyventojų dabar sudaro žmo
nės, gimę po 1940 m.

Miestų gyventojų skaičius per 
11 metų padidėjo 50%, tuo tar
pu “kaimo gyventojų” (kolcho
zų—Red.) sumažėjo 108,000.

Gyventojų skaičius didesniuo
se miestuose, pgl. šiuos, nepilnus 
duomenis, siekia: Vilniuje — 
371,700, (1959 m. buvo — 236,- 
100), Kaune — 306,200 (1959 m. 
— 218,900), Klaipėdoje — 139,- 
900 (1959 m. — 89,900), Šiau
liuose — 92,800 (1959 m. — 59,- 
700), Panevėžy — 73,500 (1959 
m. — 41,100). Labiausia gyven
tojų^kaičiaus atžvilgiu išaugę 
miestai, šalia minėtų, tai — Jo
nava (288% padidėjimas su 1959 
m. palyginus), Alytus (227%), 
Druskininkai (193%), Nauj. Ak
menė (189%) ir kt.

Pažadėta paskelbti smulkius 
duomenis apie gyventojų pa
skirstymą pagal lytį, amžių, tau
tybę ir kt. - (E>

Įima užbaigti svarstyti visą ei
lę svarbių Įstatymų, užsigulėju
sių senato stalčiuose.

♦ Buvęs Indonezijos diktato
rius Sukamo sunkiai serga li
goninėje. Jis turi 69 metus ir 
palaido gyvenimo sugadintą 
sveikatą.

'♦ Vidaus reikalų sekretorius 
Walter Hickel uždraudė naudoti 
federalinėse žemėse, kurių yra 
virš 500 milijonų akrų, DDTj

kariuomenės ir liko tik apie 10,- 
000 vyrų, kurie dar ieško ir va
lo buvusius komunistų sandė
lius. Pačiame Kambodijos žygio 
Įkarštyje dalyvavo 31,000 ameri
kiečių. Iki liepos 1-mos, kaip 
pažadėjo prezidentas Nixonas, 
Kambodijoje amerikiečiij karei
vių nebeliks.

Ar Izraelis gaus 
daugiau lėktuvų?

WASHINGTON AS. — Ameri- 
Aldrin, Dieldrin ir Endrin nuo- j kos vyriausybė ateinančią savai- 
dus. Dar 32 chemikalai įtraukti j tę pranešianti apie savo nutari- 
i “riboto naudojimo” sąrašus.

♦ Komunistinės Kinijos prem-
mą duoti ar neduoti Izraeliui 
daugiau karo lėktuvų. Washing- 

jeras 'ohou En' Laj^s’parefšk^ toRe kalbama, kad Amerikos są- 
Rytu Europos diplomatams, kad!Junghnnkai Nato organizacijo- 
Kinija tęs su Amerika susitiki- pxe_:. 
mus Varšuvoje, kai pasibaigs! 
Amerikos žygis Kambodijoje.

Prezidentas sudarė komisiją kuri aiš
kina Amerikos un i versi te t v neramu
mu priežastis. Komisijai vadovauja 
buvęs Pennsylvanijos gubernatorius 

William Scranton.

i Amerikai neduoti lėktuvų, nes 
j toks žygis dar daugiau pastūmė
tų arabus i sovietų glėbį ir kiltų 
dar didesnis pavojus Vidurže
mio jūroje. Tokios pat nuomo
nės esanti ir Prancūzija.

Egipto spaudos ir valdžios pa
reiškimai paskutiniu metu vis 
daugiau pabrėžia menkumą so
vietų vaidmens Egipte. Pats pre
zidentas Nasseris pareiškė, kad 
Egipto gynyba esanti egiptiečių 
reikalas, ne rusų. Sovietą tre
neriai atvykę tik apmokyti egip
tiečių, prašomi Egipto vyriausy
bės, Arabų žemių išlaisvinimas 
esąs ne sovietų, bet egiptiečių 
reikalas, — pabrėžė Nasseris, 
kalbėdamas su amerikiečių pro
fesorium iš Harvardo universi
teto dr. Robert Fisllęriu.

Sovietų vaidmens" mažinimas 
Egipte aiškinamas tuo, kad Ame
rika savo nutarimą dėl lėktuvų 
Izraeliui nepagrįstų padidintu 
sovietų įsikišimu į Viduriniųjų 
Rytų konfliktą.

COLLA MICHERI. — Keliau
tojo Thor Heyerdahl žmona iš 
Italijos paskelbė, kad jo iš Egip
to nendrių statytas laivas, plau
kiąs iš Afrikos Į Ameriką, jau 
padarė pusę kelio.

Stebėtojai tvirtina, kad 25 lėk
tuvai, kurių reikalauja Izraelis, 
yra reikalingi, pagal izraelitų ap
skaičiavimą, pakeisti dabartinius 
Izraelio kovos lėktuvus prade
dant 1971 metų viduriu. Izra
elis vis dar gauna iš Amerikos 
dar prez. Johnsono pažadėtus 50 
Phantom lėktuvų. Amerika tų 
lėktuvų atsargų neturi, o Izra
elis iš karto gavęs didesnį skai
čių, neturėtų jų kur dėti, nes pi
lotų, remonto darbininkų ir tech
nikų kiekis Izraelyje yra ribotas. 
Izraelis šiuo metu gali operuoti 
apie 300 lėktuvų.

Amerikos vyriausybėje yra 
žmonių, kurie siūlo duoti Izrae
liui lėktuvų tik po kelis per mė
nesį, kad jais būtų galima pa
keisti sužalotus ar kovose nu
muštus lėktuvus. Tokiu atve
ju ir Izraelio aviacija būtų ap
rūpinta ir arabai netaip protes
tuotų.
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Kalifornijos lietuvių radijo valandėlės 
veikla pagyvėjo

Los Angelėje, jau antri me
tai iš KJYM stoties banga AM- 
1460 kas šeštadieni (12—12.45 
m.) duodama kultūrinio, tauti
nio, visuomeninio pobūdžio lie
tuviu kalba radijo programa, ku
ri susilaukė didesnio susidomė
jimo ir įvertinimo iš lietuvių 

■ visuomenės.
Radijo valandėlės išlaikymui 

yra susiorganizavęs pelno nesie- 
. kiantis Kalifornijos Lietuvių 
Radijo Klubas. Asmuo, paau
kojęs — įmokėjęs ne mažiau 5 
dot per metus, yra klubo narys 
su sprendžiamu balsu visuose 
radijo vedimo reikalauose.

Šis mažas klubo nustatytas 
įnašas, kuris neišeina nė po 10 
et. per savaitę, yra lyg abonenti
nis mokestis už radijo progra
mą. Kiekvienam gerų norų lie
tuviui nesudaro sunkumų apsi
mokėti nustatytą mokestį, o ra
dijo valandėlės išsilaikymui, yra 
labai svarbus.

Radijo Klubo Valdyba kvie
čia visus Kalifornijoje gyvenan
čius lietuvius stoti į klubo na
rius, o jau įstojusius apsimokėti 
nustatytą klubo mokestį ir bū
ti aktyviais radijo valandėlės rei
kalų sprendėjais.

Klubo mokestį galima sumo
kėti klubo kasininkui Jonui Mo
tiejūnui, gyv. 555 N. Beacho- 
wood D. Los Angeles, CaL, ar 
kitiems klubo valdybos nariams.

Nuo Radijo Valandėlės įsis- 
teigimo jai sumaniai vadovauja 
žinoma solistė Stasė Klimaitė- 
Pautienienė, kuri daug laiko ir 
sielos įdeda ir radijo programų 
paruošime. Kad radijo progra

mos būtų įdomesnės, įvairesnės, 
norima įtraukti daugiau intelek
tualinių pajėgų.

Paskutiniu laiku mūsų radijo 
programų talkon atėjo toje sri
tyje patyręs ir gerai nusimanąs 
Paulius Jasiukonis, klubo vado
vybė džiaugiasi turėdama tokį 
patyrusį toje srityje asmenį ir 
linki jam nępavargti.

Radijo Klubo Vaidyba laukia 
ir tikisi iš lietuvių visuomenės ir 
lietuvių organizacijų materiali- 
linės ir moralinės paramos šia
me lietuvybės palaikymo darbe.

Joną Simoką palaidojus

Temple City, Calif., gegužės 
mėn. 31d. sekmadienio ryte, Ar
cadia Metodistų ligoninėje nuo 
širdies priepuolio mirė Jonas Si- 
mokas, 79 metų amžiaus, buvęs 
pirmo karo veteranas, susipra
tęs lietuvis, priklausęs Lietuvių 
Piliečių Klubui Los Angelėje, 
Lietuvių Susivienijimui Ameri
koje 181 kuopoje (Herrin, Ill.) 
išbuvo 20 jos pirmininku. Persi
kėlęs į Kaliforniją priklausė SLA 
75 kuopai, kur atlikdavo įvai
rias jam pavestas pareigas.

Dideliame nuliūdime paliko 
žmoną Izabelę Simokienę-Bet- 
kauskaitę, 2 dukras, žentus, 6 
anūkus, brolį Juozą f St. Louis, 
Mo.), sesutę Oną (Collonsville, 
III.), du brolius Vladą, Mykolą 
ir sesutę Antaniną Lietuvoje.

Buvo palaidotas birželio mėn. 
3 d. Resurrection kapinėse, daly
vaujant dideliam giminių ir 
draugų būriui. Atsisveikinimo 
kalbos pasakė K. Kiriliauskas,

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
f ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS '

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
- Kieti viršeliai $4.00, minkšti — 13.00.
r |domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- i

šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- L
: tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių-- į 

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink- mūsų siekį — - 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti 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 jausmu ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl. Kaina, SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, noemos. 

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

Kaind $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

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

psi. Kaina S3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJĄ. Eilėraščiai. 86 psl. S2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS-EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija* 133 psL S2.00.-
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 -psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
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 psL. SI .00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVĖM. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu ju apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50. L
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.
N A U J I E NO S,

1739 So. Halsted SU Chicago, UI. 60608 J

to col! her own.
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pagavo piktadarį
Vadinamoje Bughouse aikš

tėje (Watton ir Clark) sėdėjo 
ant Suolo Cennia J. Ford kartu 
su žmona ir dviem vaikučiais.

P. Petraitis ir Ad. Biekša, ku
rie pažymėjo geras a. 
ypatybes.

Pasirašęs Eduardas Cinzas straipsnyje ‘'Susitikimai 
Amerikos kontinente. Keletas įspūdžiu iš Amerikos” 

Europos Lietuvio Nr. 14 be kt apie Chicaga rašo:

Like 2. cfoset fisH cf bachelors fa 
scerters.

Bet tnaPs dse rob-
Ifyou’reoDcof Hiosexpccje! who doesn’t 

Trant to get married, at least not right 
sway, yco. kneer what we mean.

Yoa want to five a Etric fat. You vast 
to Jdck up your heids, see a fitde o£ the 
^orid before you setrie doro.

Bot, because you're you, you sriH sf-at 
Security.

That’s where U-S. Savings Bends eocx 
5a. Bends are s secure way to save. And 
you don’t have to be making a fortune to 
save them. Y<xr can get started with just, 
a fa dcCars a payday ^vaca you join the 
Payroll Savings Haa ’ghue you vrork.

And now Bonds pay 5% interest ^hen 
held to maturity 5 years, 10 months 
(4% the first year; thereafter .£20% to 
maturity). That’s the highest rate ever.

Who knev/s, the money you save might 
įast ctsne in handy when yoft fafi in love 
and ssarry that gory who hasn’t made his 

"first miScn yet.

2velgiant i Amerikos lietu
vių tautinę, kultūrinę veiklą iš 
tolo, išryškėja du kontrastai, 
dvi pagrindinės paveikslo spal
vos. Viena susidaro iš lietuviš
kais reikalais besisielojančių 
varsų, kita — pilka, baigianti 
susilieti su rasių ir tautų ame
rikietiškuoju mišiniu. Pirmie
ji dešimtmečiais išlaikė lietu
višką dvasią, susibūrę apie 
parapijas, mokyklas, Įvairiau 
siu krypčių spaudą, sunkiai, 
bet šventųjų atkaklumu leidžia 
mąsias knygas, iškilmingus 
minėjimus ir eilinio nugėrimo 
subuvimus. Antrieji sunyko 
sotaus pilvo nerūpestingume ir 
užsidarė anglosaksiškos šeimos 
idiliniame namelyje. Nedrįs
tų nusakyti Amerikos lietuvių 
gyvenimo pagal čikagiškūs ma 
tavimus, beį manau, jog pa-na 
šiai būna ir kitur.

Pirmasis mano susitikimas, 
su Čikagos lituviais prasidė
jo sekmadienio pamaldomis. 
Paskui visą svečiavimosi laiką 
bendravau tik su “parapiji
niais” lietuviais, apie kuriuos 
ir susidariau čia ryškinamąsias 
pastabas, žinojau, kad yra ki
tokių lietuvių, vadinamų “pa
žangiaisiais”, bet neteko su jais 
susitikti. Gal kitą kartą, kai 
nuvyksiu pasiruošęs daugiau 
išgirsti ir pamatyti. Nors abi 
grupės dažnokai pasisvaido 
akmenėliais i šventu švenčiau
sius pasaulėžiūrų rūtų darže
lius, abi dirba tą patį lietuvy
bės išlaikymo darbą.

Maldyklos (vidus išpuoštas

Stanfordo universiteto inžinerijos studentas David Beach sugalvojo naują būdą pianino mokytojams. 
Teisingai paspaudus natos klavišą, gaidoje užsidega maža lemputė. Padarius klaidą, lemputė ui- 

sidega šalia natos ir mokinys supranta padaręs klaidą.

- •' •/ /• ’.
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smūtkeline Šimonio ornamen
tika ir paskubomis apskaldyto 
mončinio akmens kurjozais. 
Gieda chorelis. Kunigas laiko 
pamaldas lietuviškai. Pusse- 
nimis susikaupęs mąsto apie sa
vuosius reikalus, tarp jų pa
maišydamas ir Dievą. Jauni
mas ir didokas muitininkų bū
rys susispietę prie durų. Karš
ta! (Vėliau, nuo valstybinių 
įstaigų iki privačių butų, teko 
kankintis šiuo perkaitinimu). 
Pamokslas irgi lietuviškai. Ku
nigas jaunas, bet nieko jauno 
nepasakė. Gvildeno dar kate
kizmo laikais girdėtąsias gėrio 
ir blogio problemas, už gerus 
darbus žadėdamas dangų, o už 
piktus —ii pragarą. Pripratu
siam v prie Europos jaunųjų 
kunigų kontestacijų, kur jie 
pirštais bado-Į socialines nely
gybes, celibato tabu. Vatika
no senelių .; suka ikėj imą ir ki
tus, didžiai nuodėmingus, da
lykus, -man prailgo.

Po pamaldų dairiausi gatvė
je. pažįstami grupuojasi po
kalbiui, bet didžioji dalis sėda 
į autovežimius ir išvyksta. Į 
namus, aiškina ponia mano se
suo. Ir priduria, kad čia ne 
taip, kaip'pas jus, Belgijoje, 
kur penkios eilės kavinių apie 
maldyklą ir kur susirenka ku
nigai, zakrąštijonai ir parapi
jiečiai. Pasisveikinęs su dešim
čių nematytais pažįstamais 
žmonėmis ir ■ prižadėjęs juos 
aplankyti, sėdu i autovežimį, 
ir wkstame. i Balfo susirinki-

įrordo, paguldė jį ant žoles ir 
rinė vytis užpuoliku. Užpuoli
kas įjbego į Slžii X. EaSalle vies- 
būtį, kur jis ir buvo suimtas, 
kai į pagalbą atvyko policija.

Išaiškėja, jogį užpuolikas 
buvo Otis Johnson.. Surastas 
pas jį ir revolveris. Sažeista-

-—-BHXYIWLTB— 
lietam tupgi pėda r

< presu »žmo tsktM per

NAUJIENAS

mą. Esmi kviestas, nors neži
nau, už kokius nuopelnus.

Baigdamas apie atodūsius, 
prisimenu dvi ponias, vieną 
lowos valstijoje,. kitą Niujor
ke. Abi gailėjosi išvykusios iš 
Belgijos. Ašarų marias, girdi, 
išverkėme.. O dabar? Dabar, 
žinoma, apsiprato. Ir pripra
to prie jaukių namukų, sode
lių, autovežimių, dvigubų tfi- 
gubių uždarbių, negii Belgijo
je. Kai pasakiau, kad Belgi
joje likę pažįstami vyrai serga 
angliakasių džioya ir jau se
nokai bando sudurti galus in
valido pensija, tai jos nusira
mino. Bet Belgijoje buvo žy-! 
miai linksmiau gyventi!

Ilsėkis, mielas Jonai, ramybė- 
Jonolje svetingoje Amerikos žemėje.

J. Gedmintas

fffe. K fast, States,

t jtxtr T*x be ♦ įSL ♦
*tS M tmerJer,

W® stock in America.
Sends.

ATĖJO BIRŽELIS...
Seniau mus žudę kulkomis, dabar 

_  Haina Prel. J. Kučingis

Yra nę pat, ar lenkti galvas tremtiniams, mirusiems kaukimą 
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 prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidimus, ob
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, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesi keičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL, $4,00.

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas .girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,60. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. <

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

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

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

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

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijnokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psL, $1,00.

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

čeki ar piniginę perlaidą.
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Vienas kačių mylėtojas, žinodamas, kad jo katės mėgsta karstytis 
po medžius, pastatė stiebą su pilimi viršuje, kur katės mėgsta ir 

pagulėti, pasižvalgyti iš viršaus į pasaulį.
■ -fe ■ -
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SLA 56 SEIMAS NEW YORKE
Birželio 22 d. Commodore vieš-1 

būtyje (42nd Street ir Lexington j 
Ave. kampas) prasideda 56 Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
dvimetinis seimas.'

šis seimas New Yorko didmie
styje vyksta maždaug po 40 
metų pertraukos. Bet praeito 
seimo nutarimu buvo paskirta 
SLA seimui vieta ten, kur yra 
šios organizacijos centrinė raš
tinė ir kur buvo anais tolimais 
1886 metais padaryta pirmoji 
pradžia Susivienijimui.

Šis SLA Seimas pradedamas 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 
metų sukaktuvių paminėjimo iš
kilmėmis. šias iškilmes pradės 
savo įvadiniu žodžiu SLA prezi
dentas Povilas Dargis. Po to kal
bės pirmasis nepriklausomybės 
kovų savanoris, buvęs Lietuvos 
kariuomenės vyriausio štabo vir
šininkas ir diplomatas Kazys 
Škirpa iš Washington©. Meni
nėje dalyje patriotinės poezijos 
ištraukas paskaitys aktorius Vi
talis Žukauskas.

Po to prasidės tiesioginis Susi
vienijimo reikalų aptarimo dar
bas, kuris paims dvi sekančias 
dienas — birželio 23 ir 24 d. 
Svarbiausias dalykas, tai seimui 
parengtų Pildomosios Tarybos 
narių raportai, iš kurių seimo 
delegatai patirs, kokioje padėty
je šiuo metu yra Susivienijimo 
apdraudos biznis, kaip sekasi fi
nansiniai reikalai tvarkyti, o taip 
pat, kas šiuo metu yra visų svar
biausia, tai kas daroma sustip
rinimui organizacinės veiklos. 
Nors Susivienijimas tebėra pir
moje vietoje, palyginus su kito
mis šios srities lietuvių organi
zacijomis, bet dabartinio lygio

išlaikymas reikalauja didelio dė
mesio.

Organizacija galės būti sėk
minga ir tolimesniuos savo dar
buos, jeigu jos veikėjai dirbs 
planingai ir pastoviai, čia ne 
vieno kito asmens darbas, o vi
sų sujungtų pastangą gali būti 
vaisingas rezultatas, šis seimas 
atliks naudingą darbą, jeigu su
gebės savo svarstymų eigoje su
kelti veikėjų tarpe platesnio 
masto pasiryžimą plėsti Susivie
nijimą, šią vieną pačių svarbių
jų organizacijų sukurtą lietuvių 
jėgomis Amerikoje.

%

Kaip praktika parodo, Susivie
nijimas turi pakankamai daug 
galimumų plėstis ir stiprinti savo 
veiklą. Juk nuolatos matome, 
kad ateina naujos jėgos ir pri
sideda prie Susivienijimo orga
nizacinio darbo. Jeigu mažose 
lietuvių kolonijose, kur veikė se
nesnio amžiaus narių palaikomos 
kuopos, jau sunku tikėtis pažan
gos, nes dažnokai tose kuopose 
nesti reikiamo prieauglio, net 
sunku surasti sekretorius, ku
rie surinktus narių mokesčius 
be SLA Centro pagalbos tinka
mai sutvarkytų, tai greta to lie
tuvių visuomenėje bręsta naujos 
jėgos. Mes turime didoką skai
čių energingų veikėjų, o taip pa
triotinių nuotaikų jaunesnio am
žiaus lietuvių, kurie turėtų papil
dyti Susivienijimo eiles. Dide
lis uždavinys jaunesnės kartos 
atstovus, sudominti Susivieniji
mo darbais. Čia glūdi tolimesnė 
Susivienijimo pažangos paslap
tis. Reikia laukti, jog šis sei
mas atkreips savo dėmesį į šį- 
reikalą ir padarys neatidėtinus 
žygius, kurių rezultate Susivie-

SLUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608. — Tel. 254-3320 

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

Vedėjas E.ŽUKAUSKAS

Su dideliu susidomėjimu -yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyVenimai 
ir kit-

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Amerika turi gražią gamtą ir derlingą žemę, tačiau daugelis jos gyventoją to, tartum, nepastebi.^ 
laisvių vardan iššaukiama netvarka, neramumai,,nusikaltimai ir gyvenimas tampė nepakenčiamas.

Vis didesniu

nijimas galės sustiprėti ir padi
dinti lietuviškų organizuotų jė
gų apimtį.

SLA kuopos,.kiek matyt iš jų 
padarytų šiam seimui pasiūly
mų, artimai rūpinasi savo or
ganizacijos sėkmingumu. SLA 
kuopos ir atskiri veikėjai pada
rė seimui net keletą dešimčių 
atskirų punktų, kuriuos siūlo ap

Prelato Paškausko testamentas
(Tęsinys)

Prelatas Jurgis Paškauskas, 
šimtus gerų lietuvių išlydėjęs 
i kapus, žinojo, kad ir jo gyve. 
himas ne amžinas. Be to, jo ir 
sveikata pradėjo silpnėti.

Su savo artimais bendradar
biais ir draugais gražiai pami
nėjęs savo 75 metų sukaktį, jis 
nutarė sutvarkyti visus savo 
žemiškus reikalus. Jis nutarė 
paruošti testamentą, kad vė
liau niekas negalėtų uždėti sa
vo rankij ant prelato santaupų.

Prelatas, kol buvo jaunesnis, 
kartais gerokai apibardavo vie 
ną kitą parapijos narį, bet jis 
pasidarė daug sukalbamesnis, 
kai metų našta pradėjo jį 
spausti. Labai griežtas klebo
nas tapo minkštu prelatu. Vi
sus jis apramindavo, niekam 
neatsisakė duoti palaiminimo.

Žinodamas, kad dosnūs lie
tuviai atidavė jam didoką dalį 
jo santaupų, jis buvo pasiry
žęs lietuviams jas ir palikti. Jis 
parašė testamentą, kuriame 
aiškiai surašė, kam ir kiek- jis 
nori palikti. Jis paliko po de
šimt tūkstančių dolerių arti- 
miausiems savo giminėms, jis 
paliko po penkis tūkstančius 
stambiausioms katalikų orga
nizacijoms, jis paliko stambią 
sumą šv. Mergelės Marijos gi
mimo parapijai, o visą likusią 
sumą paskyrė lietuviams sene
liams ir kunigams.

Jeigu Chicagoje nebūtų atsi
radęs didelis vaizbūnas, tai 
prel. Paškausko valia ir testa
mentas būtų pildomi. Bet liki
mas kitaip lėmė. Vaizbūnas 
pradėjo senstantį ir silpnėjan
tį prelatą lankyti. Pradėjo tei
rautis, kam jis palieka savo 
santaupas. Prelatas. pasakė, 
kad visas reikalas jau prieš ke 
lis metus sutvarkytas, ir kad 
jis visai nesirengia testamento 
keisti.

tarti.- Tai parodo, jog Susivieni
jimas tebėra gyva ir aktyvi or
ganizacija, kurios ateitis teikia 
nemaža vilčių.

Tad linkėtina “ šiam seimui, 
kad jis visus pateiktus reikalus 
tinkamu atsidėjimu apsvarsty
tų ir padarytų naudingus nutari
mus.

P. Tarv.

Vaizbūnas bandė Įtikinti 
prelatą pakeisti testamentą. Jis 
pasakojo, kad pinigai turi bū
ti paskirti geresniems tikslams, 
kad vieni gali apsieiti su ma
žesnėmis sumomis, o kitiems 
reikalingos žymiai stambesnės. 
Prelatas ryžosi nepasiduoti, 
bet vaizbūnas pasišoko pa-j 
laužti senstančio prelato valią. 
Prelato nutarimui keisti buvo 
Įtraukti kiti žmonės.

Jie nepajėgė nieko padaryti 
Chicagoje, tai seną prelatą iš
sivežė Į NVisconsiną. Ten pre
latas buvo pralaikytas tris die
nas. Du įtakingi1 pasiuntiniai 
kalbėjo, valgė, gėrė ir ilsėjosi. 
Ką jie valgė, ką gėrė ir ką kal
bėjo, galėtų tiktai jie patys 
pasakyti. Pats prelatas neno
rėjo apie tai kalbėti. Jis net su 
savo artimiausiais bendradar
biais apie kelionę j Wisconsina 
nenorėjo kalbėti.

Gal nenorėjo kalbėti todėl, 
kad jis buvo Įtikintas parašytį 
kitą testamentą, žymiai “gėrės 
ni” už anksčiau paruoštąjį. 
Gal todėl kad jis buvo “įtikin
tas” paskirstyti savo turtą ki
taip, negu jis svajojo ir buvo 
paskirstęs. Buvo padarytas ki
tas testamentas, surasti liudi
ninkai ir prelatas Paškauskas 
padarė visai kitaip, negu jis 
paskutiniais metais artimie
siems kalbėjo ir buvo prižadė
jęs.

Visi žinome, kad galioja 
tiktai paskutinis testamentas. 
Visi anksčiau parašyti testa
mentai nustoja galios, kai tes
tamento rasėj as pasirašo nau
ją testamentą. Galios neturin
tieji testamentai yra beverčiai, 
todėl jo ir nespausdinsime. 
Rytoj pradėsime spausdinti 
patį paskutinį prelato Jurgio 
A. Paškausko testamentą.

(Bus daugiau) 
Reporteris

žemės ir vandens rykštė. Vien į 
tik Jungtinėse Valstybėse 1968 • 

į m. sunaudota apie £’50,000 to- i 
i nų švino gazolinui “suminkštin- j 
i ti”. Amerikos chemijos bendro- ■ 

IH'vė Houston, Tex., praeitą vasa-i 
rio mėnesi pranešė, kad kai ku- ‘ 
riose miestų dalyse (kur tirš- 
čiausias automobilių ir trokų tra-1 

O fikas) švino koncentracijos nu- ‘ 
pi statyta tarp 0,02 ir 0,3 nuošim- j 
^ičio, kuomet leidžiamoj! norma j 
te yra tik tarp 0,001 ir 0,0015%. i

Globalinis teršimas

Stanford© universiteto Kali
fornijoje jūrų biologijos profer 

t

sorius David Epel neseniai San 
Francisco pareiškė, kad “jūros 
pradeda mirti nuo cheminio už
teršimo. žuvies pagavimas pa
stebėtinai mažėja. Sardinių žve
jyba Kalifornijos pakraščiais, se
niau buvusi didžiausia pasauly
je, yra baigta. Makrelių pagavi
mas žymiai sumažėjo ir pasku
tiniais metais nebepakilo. DDT 
kiekis žuvyse yra toks didelis, 
kad jos nebetinka žmonių mais
tui. DDT tūris ypač pietinėje 
Kalifornijoje yra net tris kartus 
aukštesnis už FDA ‘(federalinė 
Įstaiga maisto ir vaistų sveika-

1. Rinkinys Hetuvišky liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu girta Šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVER
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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tingumui kontroliuoti) nustaty- j jo rasta net 500 kartų daugiau 
I tą ribą. Okeanai virsta pasauli

ggf i niais latakais, į kuriuos susineša go sluoksniuose. Pramoninio švi- 
kiediniai susirenka jūrų pa- 

Į viršiuje ir patenka į žuvis, o per 
į žmonių organiz-

sBniuusiuosč snie-

visos žmonijos teršalai ir ten pa- ■ no
silieka...

švinas yra pasidaręs tikra oro, ’ 2UVM maistą 
’ mą...

Pagerins ambulansų 
patarnavimą

Meras Daley pareiškė, jog 
tuoj bus imtasi žygių ainbu- 
lansų patarnavimo pagerini
mui.. Ugniagesių ambtiiansų 

[skaičius būsiąs padidintas 10 
j nuošimčių. Ambulansų patar- 
įnautojai bus specialiai paruoš 
!ti gvdvtoju priežiūroje.

San Diego miesto dulkėse švino; 
pasitaiką net iki 7 nuošimčiu... ■

Švinas leistas maišyti į ben-Į 
žiną 1924 metais ir iki šiol yra! 
jau tiek apkrėtęs visą žemės at- j 
mosferą, kad net Antarktikoje ■ 
jo jau randama ore, o Grenlandi-!

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DAR30 ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

dainelių Ir šokių, 16 psl. Rinkiny}*

8. Aguonėlės
9. Vakar vskarėH

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

šis gaidų rinkinys kainuoja **k $1.00.

Šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekj arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiųsime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie-padeda Jums pa
siekti asmeniškus just] užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę /apylinkės ben- ■ 
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNT

Paid and 
Compounded 

Quarterly

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

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

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

SAVE AT INSURED

Mutual Federal;
Savings and Loan

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747 N. ^0W INSURED TO $20,000.
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Geresnioji blogybe
Savo laiku Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir JAV 

Lietuvių Bendruomenė buvo didelis komunizmo ir komu
nistų priešas. Ne vien pačioje vakarų Vokietijoje, bet ir 
kituose kraštuose įsteigti Lietuvių Bendruomenės sky
riai labai aštriai susikirsdavo su komunistuojančiais lie
tuviais, o ypatingai griežtai laikėsi su Maskvos siunčia
mais įvairiais agentais. Nesileisdavo su jais į jokias kal
bas ir kitiems patardavo panašiai elgtis.

Didelė Bendruomenės pareigūnų dauguma dar ir 
šiandien laikosi tos pačios pozicijos. Dar didesnis bend
ruomenės eilinių narių skaičius yra griežtai nusistatęs 
prieš santykius su užsienyje zujančiais Maskvos agentais.

• Ir tai labai suprantama. Ne vienas jų, gelbėdamas savo 
gyvybę, vengdamas kančių Rusijos šiaurėje, viską paliko 

-ir patraukė į vakarus. Daugelis buvo žiaurių komunizmo 
nešėjų — sovietų karo jėgų ir policijos — kruvinų darbų 
liudininkais. Pasibaisėtinos rusų prievartos vaizdų žmo
nės negali užmiršti

Didelė Bendruomenės narių dauguma nepakeitė sa
vo nuomonės apie komunistus, bet komunistai pradeda 
keisti savo nuomonę apie Bendruomenę. “Vilnį” redaguo
jantis- S. J. Jokubka, komentuodamas apie paskutiniu me
tu vestus JAV LB “rinkimus” ir šios organizacijos veda
mą darbą, rado reikalo palyginti ją su kitomis lietuviš
komis organizacijomis. Jo komentarai labai jokubkiški, 
t. y. netikslūs ir labai jau iškraipyti.

Jis netiksliai nusako JAV LB tikslus ir niekų pri
šneka apie “rinkimus”. Amerikos lietuviai niekad nebu
vo ir šiandien nėra JAV LB priešai. Didelė Amerikos 
lietuvių dauguma buvo ir tebėra priešingi bendruome
nės naihinimui. Negalima sutraukti daugumos į organi 
zaciją, kai bandoma tai organizacijai primesti mažu
mos valią.. Negalima tikėtis, kad didelė lietuvių dauguma 
eitų į rinkimus, kada nėra aiškių rinkiminių taisyklių, 
nėra noro visiems vienodus nuostatus taikyti. Nainys 
JAV LB sukisielino, bet šiandien, ko gero, ir pats nesi
džiaugia savo darbo rezultatais. Bandydamas primesti 
bendruomenei mažos politinės grupelės valią, daugiau 
žmonių Į organzaciją jis neįtraukė. Ne tik neįtraukė, bet 
sauvaliaudamas ir buvusius atstūmė. r ’

Apie Nainio nususintą ir visiškai nugyventą JAV 
Lietuvių Bendruomenę S. J. Jokubka rašo:

“Jeigu reikėtų balsuoti — balsuotumėm už Ben
druomenę, o ne už Altą, nes iš šių dviejų blogybių,

Balandžio mėnesį daugelis pie
tų Vokietijoje gyvenančių tau
tiečių gavo kvietimus į parodą 
Pforzheime (Baden-Wuerttem
berg), turėjusią vykti nuo ba-

Nebuvo nei lietuviškų pinigų, 
nei pašb ženklų. Jie ryškiausiai 
būtų par,dę, jog Lietuva, kai bu
vo laisva ir nepriklausoma, tu
rėjo savo valiutą ir pašto ženk
lus, kaip ir kiekviena nepriklau
soma valstybė. Dabar jų nebetu
ri, nes yra netekusi laisvės: li
tą pakeiti rublis, lietuvių kalbą 
paštu ženkluose užgožė rusų kal
ba ir raidynas.

Gintai dirbiniai labai pras
ti, metalo ir keramikos gaminių 
iš viso nepastebėta. Prie stalelio 
sėdinti moteris dėvėjo tautinius 
lietuvių drabužius, nors pati nė 
žodžio lietuviškai nekalbėjo. Tai 
buvo vienintelis mūsų tautinių 
drabužių eksponatas parodoje.

Religii cs spaudos skyriuje iš
statyti tik 3 leidiniai: okup. Lie
tuvoje išleistas “Liturginis mal
dynas” bei “Vatikano susirinki
mo nutarimai” ir kun. Senkaus 
giesmynėlis “Dievo garbei”, iš
spausdintas Vakaruose. Tik tiek 
religinės literatūros rengėjai 
teįstengė parodytu
Lietuvižk sios emigracijos spau-

savaitę. Paroda pavadinta Lie
tuva seniau ir dabar. Kvietimuo
se nurodyta, kad bus išstatyti 
“lietuvių dailininkų ir grafikų 
darbai, lietuviški laikraščiai ir 
žurnalai, senųjų Lietuvos žemė
lapių bei kalendorių nuotraukos, 
lietuviški pinigai, senųjų ir nau
jųjų pašto ženklų serija, gintaro, 
medžio, odos, metalo ir kerami
kos gaminiai, lietuvių tautinė 
apranga, 200 spalvotų diapozity- 
vų iš ankstyvosios ir dabartinės 
Lietuvos, garsiniai filmai lietu
vių kalba”. Kvietėju pasirašęs 
Zimmermann - Verlag Witzen
hausene.

Jei kas, vykdamas į parodą, ti
kėjosi pamatyti tai, kas kvieti
muose žadėta parodyti, tas labai 
nusivylė. Dailininkų ir grafikų 
kūrybos išstatyta labai mažai ir 
tai ne patys geriausi darbai. To
kios kokybės reprodukcijos tik 
ne Vokietijoje rodyti.

Lietuviški laikraščiai taip su- ' 
maišyti, kad gerai nepažįstan- ; 
čiam lietuviškos periodikos Šim
kų atskirti, kurie jų leidžiami 
okup. Lietuvoje, o kurie Vaka
ruose.

Senųjų lietuviškų knygų nuo- i 
traukos galėjo Kiti vertingi eks
ponatai, jei prie jų būtų buvępri- pacijos metu išleista Antano Mi- 
jungti atitinkami paaiškinimai, komo “Bala” lietuvių ir vokiečių

leidinių, tarp jų Alfonso Bie
liausko “Wir sehen tins in Wil- 
na”, Verlag Neues Leben, Berlin 
1966, Mykolo Sluckio “Die Him- 
mels-Leiter”. Roman, Aufbau- 
Verlag Berlin' und Weimar ir 
pan. Nuo kada Bieliauskas ir 
Sluckis tapo emigrantais?

Į akis ypač krito vokiečių oku-

Bendruomenė yra geresnė blogybė”. (“Vilnis”, 1970 
m. birželio 12 d., 1 psL).
Altas buvo ir tebėra didžiausia ašaka ne tik Ameri

koje veikiantiems komunistams, bet ir sovietų imperijos 
vadovams. Prieš Maskvą Altas pakėlė savo balsą pirmą 
invazijos dieną. Tas balsas nei kiek-nesusilpnėjo iki šios 
dienos. Alto priešakyje stovi kiti žmonės, bet Altas griež
tai pasisakė prieš Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą, 
Altas ir šiandien komunistams yra pati didžiausioji 
blogybė.

Reikia manyti, kad JAV Lietuvių Bendruomenė iš 
“geresnės blogybės” ne vien Jokubkaj, bet ir sovietų im
perijos valdovams virs didele blogybe. Reikia tikėtis, kad 
dabartinis Bendruomenės nususinimas yra tiktai laiki
nas. Bendruomenės narių dauguma, prisiminusi pagrin
dinius šios organizacijos tikslus ir steigėjų pasiryžimus, 
turės rasti būdą dabartinei Bendruomenei išvesti iš akli- 
gatvio, iš komunistams “geresnės blogybės”.

Be pagrindo Jokubka purvais apdrabsto ir šeštadie
nines lietuvių makyklas. Jis yra'įsitikinęs, kad minėtų 
mokyklų auklėtiniai yra būsimi Kaniavų koncertų lanky
tojai. šeštadienines mokyklas lankantieji mokiniai turi 
gerus mokytojus. Mokytojai supranta rusų ruošiamų 
koncertų tikslus. Mokiniams jie paaiškins, kaip okupan
tas išnaudoja net geresnį balsą turinčius lietuvius impe
rialistiniams savo tikslams, šeštadieninių mokyklų mo
kytojai ruošia gerus lietuvius, bet nė rusų organizuoja
mų koncertų lankytojus.

kalbomis. Rengėjai išstatė tik 
vokiečių kalba, Luehe Vertag in 
Leipzig und Berlin 1943. Ką 
bendra šis lietuvius tik iš blogo
sios pusės vaizduojant 
nas” turi 
gracija?

roma-
8U lietuviškąja emi-

parodos vaizdas la- 
Lietuva joje pavaiz

duota kaip skurdžiausias, labiau
siai pasauly atsilikęs kraštas. 
Šiam vaizdui sudaryti pasinau
dota nacių prieš Klaipėdos kraš
to okupaciją fl938-39) Rytprū
siuose leistų laikraščių (origi
nalų nei pavadinimai, nei datos 
nenurodytos) fotokopijomis, pa
vadintomis “Bilder aus Litauen”.

bai nykus.

straipsnių pavadinimus, kad at- 
spjėus jų tarinį: “In Litauens 
Gefaengnissen”, “Wer Litauen 
kennt, kennt schlechtes Pfl as
ter”, “Das ist Litauen” (Ein 
junger Englaender sieht Litauen 
und das Mem eland), “Fuer ein 
paar Heller... Arbeit beim Ju- 
den” (Das soziale Elend in Li-

toffelsaecke als Bauer  nge wand), 
“Das schreibt ein Litauer”, 
“Auch er will nicht Litauer sein”. 
Straipsniai pailiustruoti 6-mis 
skurdo bei vargo žmonių ir vaiz
dų nuotraukomis.

kuris turėjo vainikuoti parodą, 
susirinko apie 80 asmenų. Ne
buvo parodyta žadėto filmo, tei
sinantis bloga jo kokybe. Pro
gramą išpildyti padėjo kun. K. 
Senkus, stud. Lėmanienė ir vai
kučiai.

Paroda turėjo būti tęsiama 
iki balandžio 28, tačiau po links- 
mavakario (balandžio 26) užsu
kus į jos užimtas patalpas, nei 
vieno žmogaus, nei eksponato 
jau neberasta.

Kas buvo šios Lietuvą žemi
nančios parodos rengėjas?

.Kvietimus pasirašė Zimmer- 
mann-Verlag Witzenhausene. 
Kun. K. Senkus savo redaguoja
mame biuleteny “Lietuvis Ba- 
den-Wuerttemberge” 3-iame nu
mery paskelbė, kad vyriausias 
parodos ruošėjas---- Albertas
Anysas, “Nemuno krašto” re
daktorius- Taigi, jei buvo vy
riausias parodos ruošėjas, tai tu
rėjo būti ir kiti. Kas jie? Nei 
parodoję, nei “Lietuvyje” kiti 
nenurodyti.

4-ame “Lietuvio” numeryje iš
spausdintas skelbimas- apie ba^ 
landžio 25 “tautiečių grupės iš 
Pforzheimo” rengiamą linksma- 
vakarį. Nepranešta nei kokios 
tautybės tie “tautiečiai iš Pforz- 
heimo”, nei jų pavardės.

A Anysas (Albert Annies) 
“Nemuno krašte” pasirašo atsa
komuoju redaktorium, o leidėju 
— Zimmennann-Verlag. Tačiau 
leidykloje, matyt, nėra nė vieno 
asmens, mokančio lietuvių, kal
bą. Ir Anysas nemoka pakanka
mai lietuviškai, kad galėtu reda-

VLADAS GIVINSKAS 1473 m. ir niekur su juo nesiskirdavo. Ka- ; kad jį tuoj pat išveš iš Prancūzijos. Per se

, Mėlynasis Hope deimantas priklauso 
ir prie akmenų, nešančių didžiausias ne
laimes savo šeimininkams. Indijos tradi
cijos šį deimantą mini kažkurioje Madra 
šventykloje buvusios Dramos statulos aky
je. Greičiausiai iš temjį ir pavogęs pran
cūzas Travernier, kuris taip pat jo nete
kęs, kai tik parsivežęs i Paryžių. Spėja
ma, kad iš B. Travernier jį pavogęs brolė
nas ir sėkmingai pardavęs Paryžiaus dei
mantų pirkliams. Prancūzijos karalius 
Liudvikas XXI ir karalienė Marija Antua- 
netė, kuriems vėliau priklausė šis akmuo, 
prarado karūnas ir galvas po giljotina. 
Vagys, kurie šį deimantą išvogė iš Garde 
Meuble rūmų, ji suspėjo realizuoti, bet 
buvo sugauti ir nubausti. Anghj didikų 
Hope šeima, Įsigijusi šį deimantą, netru
kus prarado įtaką ir lui tus. Tarp tokių ne
laimingųjų priklauso ir Turkijos sultonas, 
kuriam šis deimantas kaštavęs sostą ir gy
vybę. Tik vienas Harry Wilson, New Yor- 
ko brangenybių pirklys, turėjo nuo nelai
miu imunitetą, ši deimantą jis išlaikė 10 

visą tą laiką jis buvo sėkmingas 
tiek ir gyvenime.

mis mažas, tik 54 kt. deiman 
susijusių su juo, užtektų 

didesniems. Burgundijos.
Drąsusis ji Įsigijo apie ,

metų, ir visą t 
tiek biznyje, tie

Sancy palygi

keliems žymiai 
kunigaikštis Ka

rolis Drąsusis žuvo 1477 m. Nancy kauty
nėse, ir tuo pat metu deimantas dingo be 
pėdsakų. Manoma, kad kažkuris kareivių 
jį pagrobė nuo kritusio vado krūtinės ir 
slapta išgabeno iš krašto. Nichol Karlai de 
Sancy, Prancūzijos ambasadorius prie 
Otomanų rūmų, lygiai tokios pat išvaizdos 
ir tokio pat dydžio deimantą įsigijo 1570 
metais ir padovanojo Prancūzijos karaliui 
Henrikui IV. Nuo to meto šis deimantas 
jau pažįstamas Sancy deimanto vardu. 
Kur de Sancy jį gavo, Otomanų rūmuose 
ar Portugalijoje, žinių nėra. Vežant dei
mantą į Paryžių, plėšikai išžudė pasiunti
nius, bet deimanto nerado. Vienas pasiun
tinių, matydamas pavojų, suspėjo jį pra
lyti prieš mirtį. De Sancy, nenorėdamas 
nustoti šio deimanto, greičiausia pats or
ganizavo užpuolimą ir žinojo, kur jo ieš
koti. Jis liepė išskrosti pasiuntinius ir su
rasti akmenį, kurį jau mokėjo paslėpti 
nuo karaliaus. Anglijos karalienė Eliza
beth 1600 m. šį deimantą įsigijo iš de San
cy už didelius pinigus, ir ištisą šimtą metų 
jis išbuvo tarp Anglijos karūnos brangeny
bių. Prancūzijos karalius Liudvikas XIV 
šį deimantą 1695 m. atpirko už 625.000 frau 
kų. Didžiosios prancūzų revoliucijos metu 
Sancy deimantas dingo su visomis karalių 
brangenybėmis, ir visos pastangos jį su
rasti nuėjo veltui. Tik 1828 m. rusų kuni
gaikštis Deinodovas jį atsitiktinai rado 
vienoje Paryžiaus brangenybių parduotu
vėje, įsigijo už 100.000 dol, bet su sąlyga,

kančius keliasdešimt metų jis ėjo iš rankų į 
rankas, kartais vėl nevisai gražiu būdu 
keisdamas šeimininkus, kol pagaliau grįžo 
į Indiją ir dabar yra Patiala maharadžos 
brangiųjų akmenų kolekcijoje.

Du stambūs deimantai, Shah ir Akbar 
Shah, yra žymūs juose padarytais Įrašais, 
mininčiais valdovų vardus ir gyvenimo da
tas. Abu jie kilę iš Indijos, , surasti 16 a., ir 
abu grobimų keliu pakliuvo į Persiją ir 
toliau į Vakarus. Tik Shah deimantas yra 
išlaikęs savo pirmykštę išvaizdą ir Įrašus. 
Originaliame dydije jis buvo 95 kt.,1 bet po 
šlifo liko 89 kt. Jis yra netaisyklingo kiek 
paploto cilindro pavidalo, padengtasis* 
plokštumėlių iš visų šonų, su grioveliu vir
velei viršutinėje cilindro dalyje. Trijose 
išilginėse akmens plokštuinėlėse senuoju: 
persų šriftu gražiai ir aiškiai įrašyti trijų 
jo buvusių savininkų vardai ir datos: Ni
zam Shah 1000'X159t m., mūsų eroj), Ja
han Shah — 1051 (1641 m.) ir Fath Ali; 
Shah — 1242 (1826 m.). Gal vėliau jame 
būtų atsiradę ir daugiau vardų, ir datų, bet 
1829 m. šitas akmuo kartu su kitomis do
vanomis buvo atiduotas Rusijos carui,

Turkijos miestuose yra daug prekiy nesietojų, vadinamu "hamaly" 
kuriy stipresnieji susikrovę ant nugaros paneša iki 300 svary krovi 
nius. "Hamalai" naudojami ir kraustantis iš buto į butę. Už aš 

tuoniy va landę darbą jie uždirba apie 4 dolerius.

tuvių kalba rašytus laiškus leidy
kla atsakinėja vokiškai. Vadi
nasi, už Zimmermanno leidyklos

kas leidžią ir redaguoja “Neinu-

jas Edwin A. JRobson “už kri. 
minalinį teismo paniekinimą” 

Oliver buvo advokatas 'sėsit, 
asmenų, kaltinamų sunaikini
mu šaukimų į karinę tarnybą 
tarybos rekordų. I

Jau pasiekė 133

iki šiol jau žuvo 133. Sužeistų 
skaičius siekia 18,280

linkybė, jog jie vengia vartoti . . .. .•
laisvos ar nepriklausomos Lietu- Nebesaugo ir vidurmiesčio 
vos vardą, o vietoje jo sako 
“ankstyvoji” ir pan. Lietuva.

Ryšium su šios parodos ir jos-

suorganizavimu, į kurib progra
mosišpildymą buvo įtraukta ir 
“tautiečių grupė iš Pforzheimo” 
ir dar iš toliau, atkreiptinas dė
mesys į Vokietijos lietuvių ben
druomenės tarybos 2-sios sefei-

tą rezoliuciją (žiūr. Informaci
jų š. m. 2/3 Nr. .13 psL), reiš
kiančią nepritarimą naudojimui
si okup. Lietuvos Įstaigų patar
navimais. Jei spėjimas dėl pa
rodos ruošėjo pasitvirtintų, 
Pforzheimo atvejąs būtu dar 
sunkesnis, nes čia jau nebe nau
dotasi sovietinių įstaigų patar
navimu, bet joms pasitarnauta.

keltuvuose
Chicagos vidurmiesčio di

džiųjų trobesių keltuvuose vis 
dažniau ir dažniau pasitaiko 
apiplėšimų. Ir tai dienos me-

tokhj apiplėšimų jau- buvb 23. 
Trečiadienį Westminster tro
besio (110 S. Dearborn) keltu- 
vę.xbuvo apiplėšti šeši žmonės. 
Du plėšikai, jauni ir gerai ap
sirengę j uodukai, laimėjo §195.

Slaugės piketuoja
Germak. Memorial ligoninės 

pataisos skyriaus vadinamo
sios praktinės Slaugės piketa- 
vo:įstaigą, reikalaudamos pa
sitarimo su vadovybe dėl page 
rinimo darbo sąlygų.

Nubaudė advokatą
Advokatas- Frank‘ Oliver Įd

ės užsimokėti §1,000. Tą pini-

Žuvo Vietname
Gynybos departamentas pra 

nešė, kad Vietname žuvo Ro
nald W. Sipka.. Jis gyveno 
5249 S. Sayre.

Shah Akbar, pasaulio šachas, 1028; Dvie
jų pasaulių viešpačiui Shah Johan 1039. 
šios datos priklauso Hijra erai, ir mūsų

kiaušinio dydžio. Jis parduotas už 70.000 
svarų ir išsiųstas į JAV. šlifuojant jis pa
dalytas Į keliolika dalių, kurių didžiausio- 

eroje jos reikštų 1618 ir 1629. šitas deiman ji 125 kt. yra Egipto respublikos lobyne.
Jubille deimantas — 651 kt, 1895 m. irstąs 
tose pat Jagersfontein kasyklose ir kurĮ 
•laiką žinomas Reitz vardu, šlifuojant pa
dalytas taip pat Į daugelį mažesnių akme
nų, kurių betgi. didžiausias 245.35 kt šis 
akmuo 1900 m. buvo išstatytas Paryžiaus 
parodoje, bet kur jis po to dingo, žinių 
nėra. Imperial deimantas, atsiradęs apie

tas buvo dingęs ir tik gerokai vėliau atsi
rado Turkijoje. Atpažinti jį dėl aiškių ir 
istoriniais virtusių Įrašų nebuvo sunku. 
1866 m. jis buvo peršlifuotas ir gavo lašo 
formą. Įrašų neliko. Nuostabą šiais dei
mantais iki šiol kelia ne jų dydis ir koky
bė, bet šlifuotojų. sugebėjimas ir menas' 
išrašyti juose žodžius, kas, atsimenant 
deimantų kietumą ir jų dydį, o taip pat’ 
ano meto šlifavimo priemonių netobulu
mą, yra beveik už patikėjimo ribų.

•Brazilijos ir Pietų Afrikos deimantų 
laukai davę daug puikių akmenų, nei kiek * 
nemenkesnių, negu čia aprašyti. Pietų 
Afrikos deimantai kiek menkesnės koky
bės, bet tarp jų patys stambiausi iš bet ka
da rastų. Brazilijos deimantai žymiai ge
resni, bet stambių akmenų maža. s

Excelsior deimantas rastas Pietų Al
koje, Jagersfontein kasyklose, bene? 1893 
m. Originalus akmens dydis — 995 kt šli
fuojant jis padalytas į 21 akmenį tarp 70 
kt. ir 9.82 kt, kurie visi išparduoti atski-

Pietų Afrikos, manoma, taip pat rastas

svoris — 469 kt, bet po šlifo Amsterdame 
didžioji dalis šio deimanto likusi 185 kt 
dydžio, šis deimantas parduotas Hyderaba 
do nizamui už 20.000 svarų ir dabar yra
Indijoje. / ; z

(Bus dangau)

,kaip kompensacija už Persijoje nužudytą Irai. Getulo Vargas, 726.6 kt akmuo, 1938 
Rusijos pasiuntinį, -ir nuo tada jis yra tarp 
istorinių Rusijos, brangenybių, saugomų 
Maskvoje.

Akbar Shah originaliame dydyje buvo
HO kt, bet po dviejų šlifų teliko tik 79 kL 
šio deimanto dvejose šoninėse plokštumė- 
lėse buvo toki Įrašai arabų rašmenimis:
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ni. rastas Minas Geraes ir pavadintas tuo- 
metinio Brazilijos prezidento vapdu, yra 
puikios kokybės, labai gerų proporcijų, 
56 x 51 x 24 mm. dydžio. Jonker — 726 
kt-akmuo, rastas Pietų Afrikoje Jacobus 
Jonker sklype ir pavadintas radėjo vardu, 
buvo apvalus, gerų proporcijų, vištos

Telef. 434-4660

Skaitykite'ir platinkite
Dienraštį “N a u j i ein a &
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DOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(LACKAWICZ)

YArds 7-1138-1139

JOREST

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj

ŠIĄ VASARĄ TRYS

€ K SKURS ĮJOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuviij 
Direktorių 
Associacijos

Nemažas lietuvių skaičius, apie 
90 šeimų, turi savo vilas, namus, 
krautuves, ūkius ar sklypus. Ten
ka pasidžiaugti, kad lietuvių 
skaičius vis didėja, vis įsijungia 
naujų savininkų. Lietuviai turi 
išrinktų savo valdybą, kuri at
stovauja lietuviams, rengia įvai
rius pasilinksminimus, palaiko 
ryšius su vietine administracija 
ir kitų tautybių atstovais. Ban
do įsigyti salę ar namą, bet gai
la, vis dar neįstengia.

BOLESLOW GAILEVICH
Gyv. Sumava Resort, Indiana. 
Anksčiau gyveno Roselande.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TėL 238-9787-8

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir L t

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

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

BEVERLY HILLS GČLINYČIA 
gėlės visoms progoms 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 Ir PR 8-0834

Tek: YArds 7-1741 - 1742

MOVING 
Apdrausta? perkraustymas 

IT frairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wo 34 Place 
TeU FRontier 8-1882

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB. 
2856 West 63rd St, CMaNM HL 60629 

Talaf^ PRospact 6^5084

FRANK BURAS

Mirė 1970 m. birželio 16 d., 
7:10 vai. rytoTX sulaukęs 78 me
tu amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Urbanaičių km., Papilės valse., 
Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: sesuo Mane 

Zavist, švogeris Frank ir jų šei
ma, pusseserė Marie Navaraus- 
kas ir jos šeima bei kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Ave.

šeštadienį, birželio 20 dieną 
9:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. Frank Būro gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:

Sesuo, švogeris, pusseserė, 
giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

r
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiLA. M. '

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

Vytauto Didžiojo Šauliu kuopos šąultai turi gražy paprotį Kapy Puošimo 
Dienoje lankyti mirusi y ša u Ii y kapus. Šauliai prie paminklo mirusios 

šaulės J. IšganaHienės.
Foto š. Antano Barančiuko

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8 -1223
OHSO VAL.: pirm., antrad.. trečia d., 
ir penkt 2-4 ir 68 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso tolofe HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius .pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6125

Nuo pat Mičigano ežero kran
to išsidėsčiusios didelės ir ma
žos vilos su Įvairiais vardais, vie
nos už kitas gražesnės, įdomes
nės. Jų čia išvardinti būtų ne
įmanoma. Prie vilų tarp žalu
mynų mirguliuoja įvairiaspal
vės gėlės, žydi bijūnai ir akaci
jos. Gražus savo gamta, tyru 
oru, gražia ežero pakrante, švie
siu kristaliniu smėliu ir skaidriu 
ežero vandeniu, žinovų teigimu, 
kitos tokios vietos ne tik prie Mi
čigano ežero, bet ir prie kitų eže
rų toje grandinėje nėra. Savo 
pobūdžiu yra tikra Palanga.-

Vasarą paplūdimyje atsiranda 
šiek tiek tuščių skardinių, bon- 
kų ir šiaip popiergalių. Viskas 
priklauso nuo vasarotojų.

Apylinkės gyventojai, ypač 
lietuviai nuosavybių savininkai, 
bando kas rytą paplūdimį ap
švarinti. Angliškų laikraščių 
skelbiamos žuvelių antplūdis'ne
turi jokio pagrindo.

Vieta patogi, nes be kelio 12 
ir Red Acron, kurie eina pro U. 
Tier, eina dar 94 greitkelis. Bai
giamas statyti naujas greitke
lis, kuris nuo Gary miesto bus 
sujungtas su 94 greitkeliu, ar
ba Čikaga su Detroitu. Iš Čika
gos mašina nuvykti į U. Pier.

Mirė 1970 m. birželio 17 d., 10:40 vai. vakaro, sulaukęs 77 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Jurbarko parapijoje.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Mikalina (Zakarevičifitė), duktė Aldona 

Cash, jos vyras Charles, 3 anūkės — Bernice Hines, jos vyras Donald, 
Nancy DiMaar, jos vyras Charles ir Lucille Cash, 4 proanūkai ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. ,

Priklausė Susivienijimui Lietuvių Amerikoje.
Kūnas pašarvotas Leonard koplyčioje, 10821 So. Michigan Ave.

šeštadieni, birželio 20 dieną 1:00 vai. popiet bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Boleslow Gailevich giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

z Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leonard Bukauskas ir Sūnus/ Telefonas 
CO 4-2228.

AKU6ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLQGIN8 CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuiWingJ. TeL LU S644C 
Priima ligoniua pagal susitarimą. 

Jei neaUiUejMa, skambinti 374-6012

PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Tredad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 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 į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

ba. Tas nuoširdus italas 
dabar uoliai mokosi. Tai 
vyzdys mūsų nutautėjusiems 
Chicagos kunigams”.

Union Pier lietuvių vasarvie
čių savininkų draugijos valdy
ba Š. m. liepos 4 d. ruošia vieti
niams lietuviams ir svečiams 
linksmą pobūvį su' šokiais. Po
būvis įvyks Community Hall. Be 
šio parengimo valdyba yra nu
mačiusi dar porą parengimų su
ruošti. J. G.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES naujienose

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehUl 6-2.143-6

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

TRYS MODtRNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

UNION PIER, MICH.
reikėtų Union Pier ir jo apylinkės pa

sidarė nauja lietuvių kolonija. 
Kam. teko būti U. Pier prieš ke-

runka apie 1 vai. 20 min. Iš Mi- 
higan City autobusai kursuoja 

(St. Joe) miestą. Jie praeina

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pašei- 
pos-Klebo pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 21 dieną, 
1:00 vai. po pietų. Hollywood svetai
nėje. 2417 W. 43rd St. Nariai, malo
nėkite atsilankyti, nes yra daug vi
sokių reikalų aptarti.

Rožė Didžgalvienė, nut. rast.

ROCKFORD. ILL
Pirmas didelis piknikas

Rockfordo Lietuvių klubas 
rengia birželio 20 d. pirmą šiais 
metais didelį pikniką, kuris pra
sidės 12 vai. dienos. Tikisi susi
laukti svečių ir iš kitur.

Piknikas bus tikrai nepapras
tas: bus kepamas didelis paršas 
su visokiausiais prieskoniais ir 
pridėčkais. Kepamas jis bus 
taip, kaip senovėje kepdavo mū
sų bočiai.

Vyrai su baltomis priejuostė-' 
mis, apsišarvoję dideliais pei
liais, apie 4 vai. po pietų piaus- 
tys kepsnį ir dalins susirinkusiai 
publikai. Apetitui . padilginti 
veiks bufetas. Vaikams bus su
rengti žaidimai. Pasižymėję 
gaus dovanas. Sportininkai 
žais beisbolą. Muzika linksmins 
į Lietuvių klubo parką susirin
kusius svečius.

Teko patirti, jog rengiasi at
vykti ir gerokas būrys vokiečių 
paragauti kepsnio.

Jeigu oras pasitaikytų nepa
lankus, tai piknikausime Lietu
vių klubo erdviose patalpose. 
Tačiau manome, jog taip neatsi
tiks ir turėsime progos smagiai 
laiką praleisti ąžuolų pavėsyje.

žvalgasDR. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CriiRURGAS 

3844 WE$T 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tefcs Portsmouth 7-6000 
Rėbid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad.. ketvirtad^. 5—8,

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reridu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

t’irmad., ke t virtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai, tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. BDMUND L C1ARA 
27v9 W. dist STREtT 

Tolu GR 6-2480
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4,- Z—a, antrad., penkt. 10—4, ir 
' _______šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Sunkumas slegia važiuojančius
Vakar iš Chicagos į Romą iš

skrido didokas skaičius tikin
čiųjų lietuvių. Jie sutiko išleis
ti po tūkstantį dolerių ir dau
giau, kad galėtų pamatyti Lie
tuvių Kankinių koplyčios pa
šventinimą pačiame Vatikane.

Tokion kelionėn 
skristi džiaugsmingai, bet dau
gelis išskrido su nepaprastai 
slegiančia krūtine. Ne vien ke
lionei išleidžiama stambi su
ma pinigų, bet atrodo, kad 
bus pakaitų ir visoje koplyčios 
paskirtyje. Kai pinigai buvo 
renkami kelionei, tai buvo pa
sakojama apie lietuvių kentė
tas kančias ir kraštą užgulusių 
priešų prievartą bei pasityčio
jimus. Bet kai kelionė jau bu
vo apmokėta, tai sklido gan
dai, kad priešo nagai pasiekė 
ir pietų Europą. Priešas nepa-. 
tenkintas, kad rengiamasi pa
gerbti kankinius. Jis žino, kad 
kankinių gerbimas yra priešui- 
negarbė. Iš viso beginklė tau
ta neturėtų turėti kankinių. 
Beginklius tiktai labai žiau
rūs žmonės kankina. Kanki
nių prisiminimas yra priešo 
žiaurumų prisiminimas.

Chicagoje buvo paneigti 
gandai apie priešo nagų ilgu
mą ir aštrumą. Buvo paneigti 
gandai apie galingų vyrų nusi
lenkimą priešui. Bet iš Romos 
ateinančios žinios gandus pa
tvirtina. Naujienoms gerai 
pažįstamas skaitytojas gavo iš 
labai įtakingo ir gerai infor
muoto asmens tokį laišką iš 
Romos:

“Atrodo, kad jau yra faktas, 
jog šventinsime ne “kankinių” 
koplyčią, bet paprastą lietuvių 
koplyčią, kokių yra daug. Šv. 
Tėvas uždraudė “kankinių” 
pavadinimą ir reikšmingus- įra
šus, nes to reikalavo. Rusijos 
komunistai. Prel. V. Mincevi
čiui, dideliam patriotui, nepa
sisekė nė vardo, nė reikšmin
gų įrašų išgelbėti. Ką jis vienas 
galėjo padaryti? Buvo kunigų, 
kurie ir man į akis išdrįso pa
sakyti: “O kam to “Kankinių” 
vardo reikia? Lietuvių koply
čia ir tiek”.

“Įdedu Jums porą informa
cinių ląpelių. Nors tos grindys, 
sienos, lubos, altorius ir kal
bės apie Lietuvą, bet visa tai 
kalbės tiktai -mums lietuviams. 
Milijonams turistų iš įvairiausių 
pasaulio kraštų tie visi paveik
slai be reikšmingų įrašų nieko 
nepasakys. Tai didelis nuosto
lis. Daug kas iš Vokietijos, o 
taip pat iš Amerikos man rašo, 
kad nevažiuos Į šventinimo iš
kilmes, nes dėl paprastos kop
lyčios neverta tokias išlaidas ir 
tokią kelionę daryti. Atrodo, 
kad labai mažai kas atvažiuos. 
Bus tik vienas didelis įvykis, 
kad šv. Mišias laikys lietuvių 
didefis draugas ir gynėjas kar
dinolas Ant. Saniorė ir svar
biausia jas laikys lietuvių kal-

DR. LEONAS SABUTIS;
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 St ST. 

Vai.: antrai nuo 2—5 po piet% 
ketYirtad. nuo 6—8 vak. 

Ofico 776-2880 
-Naujas rex telaf.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
S.

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952 

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR6-9801. -

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pinnad..ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8; o -šešta- 

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalbą LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7tšt St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba Liūdesio valandoje 
gražiaunug gėlės ir vainikai, antka 

pitj papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

Akių, ausų. woaia< 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso taMu PRoepact 8-3ŽZ9 
fiaaM. toUf.: WAlbrook 5^5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
juo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta, 
tagomus ppriima tik sustarus.

MOVING 
Leidimai — Piinr apdreudt

. gRMA KAINA

■ ■

R. Š E RENAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063



INSURANCE SPECIALISTS

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas tr Taisymas 

2646 WEST 69Hi STREET 
Teti Republic 7-1941

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage-

Call 339-4080 kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

CAROL JEAN STATKUTĖ - KRAJICEK

Carol Jean Statkutė - Krajicek yra 17 metų ponų Milo ir Jean Krajicek, 
gyv. 6800 So. Artesian Ave., Chicag, Ill., duktė. Jos motina yra Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubo pirmininkė. Kardės močiutė, Bernice Ambrose, yra 
buvusi veikli valdybų narė Įvairiose lietuviškose organizacijose, kaip SLA, 
Nativity Motinos Klube, Dori Varnas poste, šv. Teresės ir kt. Jos tėvelio 
motina, Helen Statkus Verbella, gyv. Dania, Fla., yra buvusi veikli veikėja 
Chicagoje. Ji buvo iždininkė Moterų Sąjungos ir. pirmininkė Don Varnas 
American Legion Posto Pagelbinio vieneto. Su išsikėlimu į Floridą, jos 
veiklumas nesustojo. Ji ir ten suorganizavo Moterų Sąjungos skyrių. Lie
tuvių Klubo yra pirmininkė. Carol nuo pat mažens buvo įtraukta į jaunųjų 
Don Varnas American Legion Vienetą. Ji pasireiškė labai aktyviai BVM 
parapijos jaunimo klube. Ji mokėsi šokti baletą ir tap. Bet daugiausia ji 
pasižymėjo mene. Ji yra išstačius! savo darbus Balzeko muziejuje, Tribune 
Towers ir Wiebold’s krautuvėj, kur gavo pažymėjimus. Ji dabar baigia 
Maria High school, kur buvo atletų, meno ir ispanų kalbų narė. ŠĮ rudeni 
ji pradės savo studijas Chicagos Šieno Institute. Ji yra Gintaro baliaus 

debiutante.

ĮSPŪDINGAS JAUNUČIO PUODŽIŪNO
BALETO VAKARAS 

mazurka, nocturnas, fantasia 
impromptu, bolero, polonaise ir 
kt. Antroje dalyje — “Rendez
vous”, tai lietuviškų liaudies 
melodijų pynės, kurios puikiai 
tiko baleto šokiams.

Jaunimo Centre birželio 6 d. 
Įvyko Jaunučio Puodžiūno bale
to studijos mokinių vakaras. 
Salė buvo pilna žmonių, daugu
moje mokinių tėvų, artimųjų ir 
baleto meno mėgėjų.

Vakaro programa buvo pada
linta Į dvi dalis: pirmoji pava
dinta “Chopiniana”, antroji — 
“Rendezvous”. Pirmoji dalis 
paskirta Šopeno muzikai. Sce
noje programos išpildymas se
kė vienas po kito, be jokių per
traukų. Buvo išpildyta: valsai,

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
. namų, automobi

lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. B A C E V I č I U S
6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

Scenoje matėme nuo vieno 
iki keleto dešimčių šokėjų. Pati 
scena ir dekoracijos atrodė di
dingai ir gražiai, o šokėjai 
grakštūs ir Įspūdingi. Tai nuo
pelnas prityrusio, talentingo ir 
gabaus baleto šokėjo ir choreo
grafo Jaunučio Puodžiūno.

Solo partijas gerai atliko Vio
leta Karosaitė, Jaunutis Puo
džiūnas ir Simas Velbasis. Tai 
didelių gabumų baleto šokėjai 
ir aktoriai. Taip pat pažymėti
nos dvi jaunos šokėjos, būtent 
Janina Kolytė ir Cornelia Bak-

HIGH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks

NSURED

$5,000 minimum 
2 year certificate

investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings insured to $20,000. — Highest reserves.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 6063S. Tel. WA 5-9200

o Strolios atsiminimai
Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — FRIDAY, JUNE 19, 1970

šytė. Jos šoko ir vaidino su zą 
vinga interpretacija.

Visų solistų baietininkų šo
kiai atlikti su pasigėrėtina eks
presija. Už visą tai žiūrovai ne
pagailėjo jiems katučių.

šokėjai dėvėjo gražius ir Įs
pūdingai atrodančius rūbus, 
lai nuopelnas balerinos V. Ka- 
rosaitės, kuri paruošė kostiumų 
eskizus.

Muzikos garsus puikiai tvar
kė F. Datikus, dekoracijas — 
S. Ramonas ir apšvietimą — K. 
Cijūnėlis.

Malonu prisiminti tą puikų 
baleto vakarą su puikiais šokė
jais, kurie su dideliu atsidėjimu 
šoko ir vaidino. Musų gabių ir 
darbščių baleto studijos moky
tojų Jaunučio Puodžiūno ir Vio
letos Karosaitės dėka, turėjome 
progos ir galėjome gėrėtis ir 
džiaugtis tuo puikiu ir labai ge
rai pasisekusiu vakaru.

Algirdas Budreckas

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
MOKYTOJAI TARSIS
Lietuvių Tautinių šokių Insti

tutas, JAV Lietuvių Bendruo
menės Chicagos Apygardos pa
dedamas, netolimoje ateityje 
šaukia JAV ir Kanados Tauti
nių šokių mokytojų konferen
ciją.

Suvažiavusieji mokytojai išsi
aiškins ir aptars kilusius nesusi
pratimus tautinių šokių srityje. 
Konferencijos metu bandys iš
siaiškinti ne vien pačius šokius 
liečiančius klausimus, bet bus 
paliesti ir tautiniai drabužiai. 
Bet, svarbiausia, bus atskirti pe
lai nuo grūdų, praeitais metais 
pradėjusių byrėti Į svetima užuo 
ganas. Lietuvių vienybei reika
lingas aiškumas. Jis labai rei
kalingas šokių mokytojams 
spaudoje iškeltas negeroves 
kusiems šokėjams.

ir
se-

SIAUTĖ SMARKI

AUDRA

Trečiadieni po pietų Chica
gos kai kurias sritis, ypač 
priemiesčius ir kaimyninius 
miestelius, nusiaubė nepap
rasta audra. Kai kuriose vie
tose išsivystė tikras Viesu
las, kurio greitis siekė 80 my
lių per valandą. Nutrauktos bu
vo elektros vielos, nukentėjo 
daugelis medžių, nuo liūties 
gatvės buvo paverstos tiesiog 
upėmis. Patiltės paplūdo, o 
dėlei to važiavimas automobi
liais buvo sulėtintas.' Net Illi
nois Central geležinkelio ope- 
ravimas buvo apsunkintas: 
traukiniai vėlavosi apie pusę 
valandos. O’Hare aerodromas 
taip pat audros buvo paliestas. 
Dėl nepaprastai smarkaus vė
jo lėktuvų nusileidimas buvo 
sulaikytas. Sulaikytas buvo ir 
lėktuvu išskridimas.

Comet Industries, Ine. (1320 
N. York Rd.) vienas dirbtuvės 
šonas buvo viesulo nugriautas 
bei visi dirbtuvės langai išby
rėjo. Lansinge, kuris yra Chi
cagos priemiestis, per vieną 
valandą iškrito 4 coliai lietaus 
kritulių. Pačioje Chicagoje 
apie keturi tūkstančiai namų 
neteko elektros, kai elektros 
vielos buvo nutrauktos.

Labiausiai audros buvo pa
liestos šios vietovės: Matteson, 
Homewood, Glenwood, Park 
Forest, Monee, Richton Park, 
Park Ridge, Des Plaines, Mount 
Prospect, Arlington Heights ir 
Palatine.

Trečią valandą po pietų Mid
way aerodrome temperatūra 
siekė 87 laipsnius, o po valan
dos laiko ji nukrito iki 73 laip
sniu. E

— Genocido Parodos užda
rymas įvyks šį šeštadieni, bir
želio 20 d. 6 vai. vak. Sheraton 
viešbutyje, 11-me aukšte To
wer salėje. 505 No. Michigan

HELP WANTED — MALE 
Oarbininkp Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp Įtiki*

6 Days per week.

CARSON PIRIE SCOTTS 
7 CONTINENTS RESTAURANT, 

AT O'HARE FIELD 
Liberal company benefits with excellent REAL ESTATE FOR SALE 

Mai. žarna —• Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tema — PardwimtH

OR APPLY PERSONNEL OFFICE
CIRCULAR BUILDING O’HARE FIELD

STORE ROOM CLERK 
2 SHIFTS AVAILABLE 

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

PERMANENT 
Experience necessary

YA 7-5580 Ext. 280

HELP WANTED — FEMALE

MCLD MAKER
Experience in making and repairing 
nolds used, and compression and 

transfer molding of plastics. 
Fringe benefits. .

HARRY DAVIES MOLDW CO. 
4920 W. BLOOMINGDALE 

CHICAGO, ILL.

MILWAUKEE 
PROTESTANT HOME 

_____in 
MILWAUKEE, WIS. 63211 

Offers Excellent 
Immediate Opportunities 

for 
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

TYPIST —
TELEPHONE OPERATOR

One, girl office, for Electronic Parts

WAREHOUSEMEN 
Shipping and Receiving.

Permanent position. 
Apply in person. 

2201 SOUTH UNION AVE.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ J5ALDAI 

*0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

LAI INFLIACIJA IR PAJAMOS 
BŪNA JŪSŲ NAUDAI 

Parduodu ir duodu paskolą iš 7% sa
vo pajamas nešantį 67 akru mėlynių 
ūki. 11,000 suaugusių mėlynių me- 
dėlių, gyvenamas namas ir kiti trobe
siai, ūkininkavimo Įrankiai; medžiai. 
2 mylios nuo Ind., — Mich. 1—94 iš
važiavimo. Išmokysiu darbą ir bizni 

Įmokėti $29.000.
Rašykite: 206 BOYD CIRCLE, 
MICHIGAN CITY, IND, arba 

skambinkite tol. 219 — 872-7012;

Avė. Kas dar nėra buvę paro
doje, prašomi ją aplankyti ir 
dalyvauti jos uždaryme.

— šiandien Balzeko muzie
jaus patalpose išstatoma lėlių 
paroda. Ta proga ponia Row
land Kilburn skaitys paskaitą 
tema “Lėlių kolekcijos menas”. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Parodą 
rengia Chicagos Doll Collectors 
Club. Įėjimas nemokamas.

— Trečiadienio vakare šv. 
Kryžiaus parapijos žemutinėje 
salėje apie 80 draugų susirin
ko pasveikinti vardinių proga 
kun. Adolfo Stašio, šiais me
tais Čikagos Lietuvių Tarybos 
pirmininko. Sveikinimams va
dovavo dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas. Kalbėjo: p^of. B. Vitkus, 
gen. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis„ A. Pužauskas, ponia Irena 
Kriaučeliūnienė, kun. P. Garš
va MIC ir J. Paštukas. Veik
liam veikėjui ir maloniam 
žmogui — varduvininkui buvo 
skambiai sugiedota “Ilgiausių 
metų”.

** Dėmesio žvejoto jams! Bal- 
fo piknike, kuris bus birželio 
21 d. Bučo darže, Willow 
Springs, III., bus galima laimėti 
laiveliui motorą, kuri dovanojo 
Marija ir Petras Dimgailai, ku
rie Union Pier turi gražų motelĮ 
ir mielai priima vasarotojus.

(Pr).

♦ Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarvietę, kuri yra ant pat Atlan
to vandenyno ir turi visas sąly
gas, apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus metus 
svajoja.

Dėl • smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305—-844-3388. Kelias A1A (Pr)

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAJS

DtL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, preodenui

Cennak Road Chicago, Ilk Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Distributor. Must be good typist 2735 WEST 71st STREET 
and know invoices, purchase orders » •
and Company procedures. Some lite -----r-----------------------------------------

Airport. --- --—-— ----------
ELECTRONIC CONECTOR 

CORPORATION 
Tel. 767-1503

MŪRO BUNGALOW^e kamb., Įreng

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

TEL. 925-6015

FRAN TAYLOR PERSONNEL

100% Free to Applicant

23 E. JACKSON 922-7093

SWITCHBOARD TYPIST
Small keyboard lite typing electric 
typewriter. Must have some know
ledge of payroll and enjoy working 
with figures. Small A.C. office di
rectly off expressway. Must drivel 

Private parking.
Call HA 7-4805

GENERAL ELECTRIC CREDIT
Corp npw hag several openings in its 
new office. Interesting wk. and con
genial surroundings. Easy to reach S._______ _ _________ _ . ____ w_o_
side loc. Some typing req. Good salary, į'ns,’ Volvūs? Mercedes, "Porschus*°ir 
outstanding benefits. 

for interview.
10924 So. WESTERN

An~Equal Opportunity Employer

NAUJA VIETĄ
5 BUTU, 15 metų modemus mūras 

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

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

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

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

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ. 4 butų, 
3 mt. mūras. Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43300.

PELNINGAS MORO 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

w. Journal experience 
and 

figure aptitude.
CALL 927-5910

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių jnuo- 
savybių plitimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liūdijami 
vertimai, ižpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitoki blan-

KATALIKU 
PARAPIJOS KLEBONIJAI

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

asmeniui. j
734-2300

GENERAL OFFICE
FULL TIME.

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

Can 678-4911

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiu pre* 
kig. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai;

A. & L INSURANCE & REALTY

PERKAME, PARDUODAME," MAI
GOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname, paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospeet 8-5454

3

TO LEARN NEW FRIDEN 
COMPUTYPER 

Steady.
37^ hours per week. 

Call RA 6-5622

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

BY OWNER 
bedroom brick bungalow 

Full basement, attic. 
Hot water gas heat.

2 car garage.
Tel. 247-6042

MT. GREENWOOD parduodama rezi- 
^eeija is 5% kamb., 3 mieg., rūsvs, 
pastogė, vandens šiluma. Sklvoas 

42 x 159. Skambinti savininkui 
tel. BI 7-0842.

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

AAA EMPLOYMENT AGENCY 
162 No. STATE

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

5 vai. tel. 737-9519.

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kitimus ir baldus. 

Pilna apdrauda. 
L RUDIS Tel. CL 4-1050

HEATING CONTRACTOR
Jrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
ąir-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (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: VI73447

TŠNUOMOJAMAS KAMBARYS dir
bančiam vyrui 72-ros ir Claremont 

Ave apylinkėje. 
TeL PR 8-2108.

IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI SU 
baldais ir visais patogumais, pensinin

kams. Kreiptis ,
1142 W. 17 ST.. CHICAGOJE. '

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BRIGHTON PARKE 
savininkas parduoda mūrinį namą. 4 
butai ir gerai einantis biznis — taver
na. Pardavimo priežastis — mirtis 

šeimoje. Kreiptis 
3000 W. 47th STREET 

(prie Sacramento).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tot YA 7-5980

HOME INSURANCE

»;<t3

LA 1-6047 
(kainavimsa veltui kndpkttta bet kada

•NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 
PASISŽ3OMĄ BIZNYJE

Call: Frank Zapolis 
8208% W. 95th St. 

GA 4-8654

A. aball roofing

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nųte- 
kamuosins vamwHius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

■NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS




