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•WASHINGTONAS. —šį trečiadienį Kongresas priėmė dide
lės' svarbos. įstatymą — balsavimo amžiaus ribos pakeitimą, kuris 
leistų balsuoti nuo 18 metų. Tarp 18 ir 21 metų amerikiečių yra j 
apie 11 milijonų. Toks skaičius galėtų padaryti didelę įtaką į da-

BRITANIJA TURĖS NAUJA VALDŽIA t **
Darbiečiai klaidingai įvertino krašto nuotaikas

LONDONAS. — Britanijos parlamento rinkimų rezultatai nu
stebino visus pranašus. Konservatorių partija, vadovaujama 54 
metų viengungio Edward Heath, laimėjo apie 70 naujų vietų 
parlamente, o darbiečių partija prarado 59 vietas, šis pralaimė
jimas yra lyginamas su Winston Churchillio pralaimėjimu poka
riniuose rinkimuose. Viešosios opinijos apklausinėjimai padarė 
klaidą nemažesnę, kaip Amerikos rinkimuose, kada Trumanas 
nugalėjo gubernatorių Dewey. Buvęs premjeras Wilsonas įteikė 
karalienei atsistatydinimo pareiškimą.

prezidentas Nixonas šį įstatymą pasirašys. Ne todėl, kad jis 1972 
metų rinkimuose bijotų jaunesnio amžiaus balsuotojų, bet todėl, 
kad, jo įsitikinimu, kongresas peržengė savo autoriteto ribas. 
Kongreso priimtas rinkikų amžiaus pakeitimas esąs priešingas 
konstitucijai, kuri specialiai duoda teisę atskiroms valstijoms 
nustatyti, ar keisti balsavimo nuostatus. Vyriausybės nuomone, 
Kongresas turėjo papildyti konstituciją prieš keisdamas bal
suotojų amžių.

se aiškina, kad pagal konstituci
jos 14 papildymą valstijos ne
gali drausti savo gyventojams 
naudotis lygiomis teisėmis ir 
valstijos, kurios balsuotojų am- 

, žiaus nepakeis, palikdamos 21 
metų ribą, faktiškai palies visų 
18,19 ir 20 metų piliečių teises. 
Tokias valstijas bus galima 
traukti į teismą.

šis įstatymas be abejonės su
kels įvairių bylų, tai žinodami 
įstatymo autoriai numatė ir pro
cedūrą, kaip kreiptis į teismus 

mas, stebėtojų manymu, neturė- 

mas daugumoje nėra nei išimti-

Balsavimai valstijose, kur am
žiaus riba jau pakeista į 18 me- 
tų, parodė, kad jauni balsuoto- mesį nuo Amerikos agresijos 
jai balsuoja panašiai .kaip jų tė-

šingai populiariai nuomonei, jau
ni amerikiečiai nėra tokie radi
kalai, kaip spauda ar universite
tų neramumai leistų galvoti. La
bai didelis jaunųjų nuošimtis 
1968 metų rinkimuose balsavo 
už Alabamos gub. George Wall
ace.

Bijama, kad leidus jaunuo
liams balsuoti, daugiau pasikeis
tų ne patys jaunuoliai, bet jų 
balsus gaudantieji politikai. Jie 
siūlytų ir remtų tokius, kad ir 
kraštui nenaudingus, pasiūly
mus, kurie jų manymu, galėtų 
patraukti jaunimo balsus.

Kambodijoj sustos 
užtvankos statyba

Kambodijoje jau padarė daug 
žalos kraštui ir jo gyventojams. 
Vienas didžiausių nuostolių tai 
tarptautinių organizacijų vestų 
statybų nutraukimas. Vieškelio 
nr. 4 nutraukimas sustabdė dar
bus prie didelės užtvankos sta
tybos. Jungtinių Tautų organi
zuotą statybą rėmė 13 valsty
bių. Iš užtvankos būtų gauna
ma elektros energija ir vanduo 
nederlingiems Kambodijos plo
tams.

Nebuvo lengva gauti iš užsie
nio bankų 28 milijonus dolerių 
pačiai užtvankai statyti, iriga- 
cijos kanalams reikės dar 32 mi
lijonų dolerių. Kol karo veiks
mai ir komun istų puolimai nesi
baigs, šių pinigų niekas neno- 

čių, kad projektas galės būti tę-

Geriausieji Kambodijos ka
riuomenės daliniai sutraukti į 
Phnom Penhą ginti sostinės. Už
sienio stebėtojai galvoja, kad 
komunistams nereikės sostinės 
užimti, kad. dabartinė valdžia su
irtų. Užteks tik apsupti Phnom 
Penhą ir jį izoliuoti nuo kaimy-’ gyvenimas sustotų.

IŠ VISO PASAULIO

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė atsakė Kambodijai, 
kad ji negalės duoti prašomos 
karinės paramos. Kambodija
nrašo Mis? lėktuvam* daliu ku- kariuomenė turi mažai kareiviu, mažai ginklu amunicijos,prašo Jyllg leKtuvams uaiių, KU $augo Siem Reap miesto pagrindine gatvę. Nors komunistai is miesto 
rių pats Izradis neturį.

ROCKVILLE. — Long Island
katalikų vyskupas paskelbė gra
sinimą ėkskomunikavimu visiem

medicinos personalui, kuris da
lyvaus abortų daryme, nors 
abortai nuo liepos 1-mos bus le
galūs New Yorko valstijoje.

donezijos, Malaizijos ir Japoni- 

puolė Indonezijos konferenciją 
Kambodijos klausimais. Jos tik.

s buvo konferencijos įgalio
tos ieškoti sovietų talkos Kam
bodijos neutralumui atstatyti.

MADRIDAS. — JAV gynybos 

paniją tęsti derybų dėl Ameri
kos bazių Ispanijoj. Jis viešės 
5 dienas.

Mažų žmonių partija
Miestų -savivaldybių rinkimuose 
dalyvavo net 21 politinė partija. 
Iki šiol tokių partijų buvo pri- 
skaitoma 20. Vadinasi, prisidė
jo dar viena partija. Rinkimuo
se dalyvavo tik apie 40% bal
suotojų, todėl, kai kurios va
dinamos partijos labai prastai 
pasirodė. Sakysime, Laisvo sek
so partija tesurinko 1,058 bal
sus. -:.j

Bet buvo ir staigmenų. Pavyz
džiui, “Kabouterių” partija su
rinko net 37,836 balsus (iš viso 
balsavo 344,626) ir pravedė 5 
atstovus į tarybą, kuri susideda 
iš 45 narių.

“Kabouter” yra olandiškas žo
dis ir reiškia nykštuką, neužau
gą. Anksčiau tie neūžaugos vi
siškai nesidomėjo politika, kol 
juos nepanaudojo savo tikslams 
“hipiai”. Pastarųjų vadas Rod 
van Duyn, Kropotkino skdbia- 
mo anarchizmo pasekėjas, suge 
bėjo suorganizuoti skriaudžiamų 
“mažųjų žmonių” partiją, kuri 
rinkimuose labai gerai pasirodė.

Neūžaugų partijos nepapras-

Jong pavadino “padvelkimu kve
palo j valstybės kopūstiniu rai

Pasak jo, tai buvo pareiškimas 
protesto prieš pasipūtusią biuro
kratiją. Tačiau jis įspėjo, jog 
žmogus negali pasitenkinti vien 

nų. Be gazolino, be maisto ir 
nutraukus elektros tiekimą bei 
amunicijos pristatymą, miesto

UŽPUOLIKAI SUMUŠĖ J. RAJECKU
Negrai užpuolikai Washingtone, D. C>7 sumušė ir 
apiplėšė Lietuvos Respublikos atstovą Jyozą Kajecką 

Šių metų birželio 16 dieną; 6 vai. po pietų visas netoli Lietuvos 
pasiuntinybės rūmų keturi juodosios rasės banditai užpuolė, smar
kiai sužalojo ir apiplėšė Lietuvos atstovą Juozą Kajecką.

Užpuolikai iš užpakalio priar
tėję prie ramiai einančio ir nie
ko blogo nesitikėjusio p. Rajec
ko, smogė jam į galvą ir tuojau 
išplėšė kišenę SU pinigine.rLigoninėje rentgeno nuotrau-

lai suspausti ir žandikaulis su
tvarstytas, bet kelias savaites 
sužalotasis galės maitintis tik-

šitokie žmonių užpuldinėjimai 
JAV sostinėje ne naujiena. Ten
ka stebėtis, kaip iki šio meto at- 
sakomingas kongreso komitetas 
ir vietos policija nesiima prie
monių geresnei .paprastų pilie
čių ir diplomatų apsaugai. Vals- 

tas apie p. Rajecko užpuolimą, 
sužalojimą ir apiplėšimą.

CAPE KENNEDY. — Ameri
kos aviaciją slaptai iškėlė jau 
trečią modernų šnipinėjimo sa
telitą, kuris kabės erdvėje virš 
Pietryčių Azijos, kartu stebėda
mas Kiniją, šiaurės Vietnamą 
ir dalį Sov. Sąjungos. Tai anks
tyvo įspėjimo satelitas su tele
vizijos kamera, rentgeno spin
duliais ir kitais instrumentais, 
kurie mato priešo aerodromus, 
raketų bazes, kariuomenės judė
jimą ir kitus gynybai svarbiu^ 
dalykus.

Sena* kambodietis atrodo pavargęs 
nuo Momot miestelyje vykusiu kovu, 
komunistu grasinimu, pietų vietna
miečiu plčiikavimv ir ii namo i namą

_ . _ > Paveiksle matomas kulkosvaidžiu lizdas
Nors kotnuustai iš miesto buvo išvyti, jie liko apylinkės džiunglėse 

ir kiekvienu metu galį miestą vėl pulti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
as|Nixonas pasiun

tė sveikinimo jtelegramą britų 
vadui ir

pralaimėtų rinkimų darbiečių'va- 
dui Wilsonui.

♦ Taįlandijos premjeras lan
kosi Saigone.

♦ Teisingumo sekretorius kri
tikavo kongresą, kad užlaikė ko
vos prieš narkotikus įstatymą.

♦ Sovietų erdvėlaivis “Sojuz 
9” laimingai nusileido po 18 die
nų skridimo erdvėse.

♦ Laose šiaurės Vietnamo ka
riuomenė užėmė svarbu Laoso 
miestą.

♦ Audra sulaužė Egipto nen
drių valtį, kuris norvegų tyri
nėtojas bando perplaukti Atlan
tą iš Afrikos į Pietų Ameriką.

♦ Sov. Sąjungos ir Amerikos 
nusiginklavimo derybose Vieno
je paskutinė sesija truko 2:20 
vaL

♦ Japonų užsienio reikalų mi- 
nisteris Washingtone pirmadie
nį pradės derybas dėl tekstilės 
gaminių importo į Ameriką.

♦ Bolivijoje bomba užmušė du 
policininkus ir sužeidė 11 civilių.

♦ Dallas, Texas teisme vienam 
narkotikų pardavinėtojui juri ko
misija davė 1,500 metų kalėjimo.

Serga J. Smrkovsky
PRAHA__ Josef Smrkovsky,

kuris ėjo Čekoslovakijos parla
mento pirm, pareigas A. Dub- 
čeko vykdomų reformų laikotar
piu 1968 metais, kaip praneša
ma, sunkiai serga nepagydoma 
vėžio liga. Tas faktas, kad dak
tarai nė nebando daryti operaci
jos, rodo, jog jo padėtis beviltiš
ka.

Smrkovsky gyvenąs savo ba
te ir į ligoninę važiuojąs tik 
rentgeno spindulių paršvietimui. 
Po Čekoslovakijos okupavimo jis 
buvo pašalintas iš visų valdžios 
postų kaipo “oportunistas”. Ta
čiau jam buvo paskirta nediddė 
pensija. t

Sukarno norėtų 
pamatyti dukterį

JAKARTA. — Buvusio Indo
nezijos prezidento Sukarno pa
dėtis yra rimta. Jis, ligoninėje 
slaugomas šešių daktarų, mažai 
beturi vilčių pasveikti. Inkstuo
se esą daug akmenų, kraujo 
spaudimas aukštas, arterijos už_ 
sikimšusios.

Paskutinis Sukamo, kuris 
.daug metų vienųs valdė Indone- 

treeiąją žmoną ir dukterį, kurios; 
jis dar nėra matęs. Kai Sukar
no po nepavykusio komunistų 
sukilimo buvo nuverstas, jo nėš
čia žmona buvo Japonijoje. Po 
perversmo karinė valdžia jai ne
beleido sugrįžti namo ir, gimus 
dukteriai, ji liko užsienyje, šiuo 
metu -— Paryžiuje.

Indonezijos valdžia sutiko pa
tenkinti paskutinį Sukarno no
rą ir nedaro kliūčių atvykti po
niai Ratna Sari Dewi, 29 metų. 
Oficialiai ji yra išsiskyrusi su 
savo 69 metų vyru, kurio pirmo
sios dvi žmonos Fatma Wati ir 
Kartini pasivaduodamos budi 
prie jo lovos ligoninėje.

ROMA. — Italijoje mokytojai 
atšaukė savo streiką ir baigia
mieji mokyklų egzaminai, nors 
■pavėlavę, bus vykdomi, Moky
tojų ginčas su valdžia palietė 
8.5 milijonus mokinių.

SAN ANTONIO. — Astronau
tas Thomas Mattingly, kurį liga 
sulaikė nuo praėjusio skridimo 
į mėnulį, sukūrė šeimos židinį.

Amerikiečiai, Švęsdami "Tėvu dieną" 
dažnai neprisimena, kad tos dienos 
Raitininkas buvo paveiksle matomas 
William Jackson Smart ii Spokanes, 
Wash. Mirus įo žmonai, jis vienas ii- 
augino ieiis vaikus, kurie vėliau ir su
organizavo savo tėvo dieną, 1910 me
tais. Vėliau 1924 metais prezidentas 
proklamacija paskelbė tą iventę" vi

soje Amerikoje.

Argentinos valdžia 
vėl nuvertino pezą
BUENOS AIRES. — Argenti

noje buvo prisaikdintas naujas 
prezidentas, generolas Roberto 
Marcelio Levingston, kartu dar
bą pradėjo ir šeši nauji ministe
rial. Ceremonijose buvo aišku, 
kas yra tikrasis krašto šeimi
ninkas. Prezidentinę juostą Le- 
vingstonui uždėjo armijos ir ka
ro laivyno viršininkai, o prezi
dento lazdelę įteikė aviacijos va
das.
' Kartu Argentinos centrinis 
bankas paskelbė naują pezo nu
vertinimą. Iki šiol pezas buvo 
vertas 28.57 Amerikos centus, 
o dabar jis bus vertas 25 centus.

Ekonomistai nurodo, kad po 
visos eilės ekonominių reformų 
prezidento Oganjos vyriausybei 
buvo pavykę pezo kritimą sus
tabdyti ir stabilizuoti-infliaciją. 
Nuvertinimas nustebino ekono
mistus. Senasis pezas. .buvo nu
vertintas 1967 m. kovo mėnesį. 
Tada už doleri buvo mokama 350 
pezų. šiais metais buvo įvestas 
naujasis pezas, už kurį buvo mo
kama 100 senųjų. Valiutos kei
timas tada pasikeitė: už dolerį 
buvo mokama 3.5 naujų pezų.

Spėjama, kad naujoji vyriau
sybė nuvertino pezą todėl, kad 
nori daugiau pataikauti darbiniu 
kams ir jų unijoms, kurios su
darė karinei valdžiai stiprią opo
ziciją. Todėl pezo nuvertinimas 
laikomas ne ekonomine priemo
ne, nes jam nebuvo rimtos prie
žasties, bet — politine, siekiant 
pagerinti darbininkų būklę.

Mirė prof. Regelis
Eltai iš Šveicarijos pranešta: 

š. m. gegužės 22 d. Zueriche mi
rė Konstantinas Regelis, profe
sorius, augalų sistematikas ir 
taikomosios botanikos specialis
tas. Jis buvo gimęs 1890 m. Pe
trapilyje. Nepr. Lietuvoje nuo 
1922 m. ligi 1940 m. ir vėliau 
1943-44 m. buvo Lietuvos (vė
liau Vytauto D.) un-to profeso
rium ir nuo 1923 m. jo įkurto 
botanikos sodo vedėju.

1940-43 m. pasitraukęs iš Lie
tuvos, dirbo Šveicarijoje. 1944 m. 
antrą kartą pasitraukęs, pradžio
je mokslo darbą dirbo Graze, 
Austrijoje, vėliau Bagdade, Is- 
tambule, vėl Graze, pastaruoju 
gi metu gyveno Šveicarijoje.

K. Regelis yra autorius dau
gelio studijų apie Lietuvos au
galiją bei parašęs eilę mokslo 
darbų vokiečių kalba. Nuo 1938 
m. Lietuvą parašęs eilę mokslo 
darbų vokiečių kalba. Nuo 1938 
m. Lietuvą atstovavo tarptauti
niuose botanikų suvažiavimuose.

Velionis buvo daugelio moks
lo draugijų pasauly narys. (E)

-*■ Prezidentas Nixonas šį sa
vaitgalį praleis tardamasis 'su 
konstitucinės teisės žinovais dėl 
kongrese priimto balsuotojų am
žiaus sumažinimo įstatymo.

Darbiečių partijoje Wilsonas 
jau kaltinamas, kad šaukė anks
tyvus rinkimus, nors galėjo val
dyti iki ateinančių metų pavasa
rio. Jis apskaičiavo, kad dabar, 
jo partija gali gauti daugiau bal
sų, negu pavasarį. Jau aišku, 
kad padaryta klaida. Darbiečiai 
turės vėl būti opozicijoje ir leis
ti konservatoriams naudotis dar
biečių taupymo, ekonominių var
žymų ir reformų pasiektais lai
mėjimais.

Dėl darbiečių pralaimėjimo 
kaltinamas darbo partijos rėmė
jų nerangumas. Prisiklausę įvai
rių pranašavimų apie “užtikrin
tą” darbiečių laimėjimą, jų ša
lininkai nėjo balsuoti. Rinkimuo
se dalyvavo tik apie 69% bal
suotojų. Paprastai britų rinki
muose dalyvauja apie 75%. Ma
noma, kad nebalsavusių buvo 
daugiau iš darbiečių stovyklos.

Konservatoriai rinkimų kam
paniją' buvo pagrindą ant eko
nominių klausimų. Jie kaltino 
darbiečių vyriausybę dėl kainų 
kilimo, dėl didelių mokesčių. 
Daug moterų, balsavo už konser
vatorius, nes joms, kaip namų 
šeimininkėms ^augiausia tenka 
susidurti su kylančiomis kaino
mis. x

Britų parlamente vėl bus Win
ston Churchill, 30 metų garsiojo 
Churchillio anūkas, kuris laimė
jo savo rajone konservatorių par
tijos vietą. Didysis negrų kriti
kas Enoch Powell padvigubino 
savo rajone anksčiau gautus bal
sus. Jis rinkimų kalbose pei
kė vyriausybę už spalvotų imi
grantų įsileidimą į Britaniją. 
Vienintelis negras kandidatas 
Londono rajone rinkimų nelai
mėjo. Pralaimėjo vietą ir škotų 
nacionalistas. Sumažėjo ir libe- ‘ 
ralų partijos atstovų skaičius.

Izraelyje žmonės džiaugiasi 
konservatorių laimėjimu, nes 
jię žada toliau laikyti karines 
jėgas Persijos įlankoje.

Izraelio lėktuvai 
daužo Egiptą

KAIRAS. — Egipto spauda 
paskelbė apie Izraelio aviacijos 
puolimą 24 mylios į vakarus nuo 
Suezo — toliausias įskridimas 
nuo balandžio mėnesio, kada 
Egipto teritoriją ginti pradėjo 
sovietų lakūnai. Izraelio lėktu
vai, Egipto pranešimu, užmu
šė 15 egiptiečių kareivių ir 7 su
žeidė. Kuwaitas paskelbė, kad 
žuvo Egipte stovinčio Kuwai- 
to dalinio 16 kareivių.

Birželio mėn. gale preziden
tas Nasseris vėl žada važiuoti į 
Maskvą pasitarti su sovietų va
dais.

Palestinos Išlaisvinimo Popu
liarus frontas Egipte paskelbė, 
kad ateityje dar bus daugiau 
nesusipratimų su Jordano ir Li
bano vyriausybėmis, kurios ne
leidžia arabų partizanams veikti, 
kaip jie pageidautų. Fronto pa
reiškime buvo nemažai kaltini
mų karaliaus Husseino dėdei, 
kuris net daręs sąmokslą su Iz
raelio valdžia.
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būtų ne tik gyvas, bet ir visiems 
ASS nariams būtų jų gyvenimo

investment 
account

mokama vieny 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

on two 
years 

certificates

UP TO 
$20,000.

OF $5000 OR MORE
QN CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

linio pavojaus išvengus, bet iki 
šiol niekas jokio recepto dar ne
išgalvojo.

Nagys ir Marius Katiliškis. Gre
ta viso to simpoziumai pašnekė
siu ir ASS veiklos klausimais. 
Stovyklos salėje taip pat yra ir 
ASS narių dailininkų kūrinių pa
roda. Atidarymui jau buvo iš
statyti kūriniai: Br. Jameikienės

BACK IN SCHOOL is C. Peter McColough, 
president of Xerox Corporation. The classroom he 
visited was part of a large display designed to show 
shareholders at the company’s annual meeting that 
Xerox has products and technology in many areas of

2 Years Savings
. Certificate 

(Minimum $5.000)

^SAFETY Ob' 
YOUR SAVHifiS

ON CERTIFICATES 
CF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SI00.00 MINIMUM

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

ON All PASSBOOK

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

Abudu jaunieji yra šalpos 
organizacijų veikėjai. Buvo 
pageidauta, kad jų veikla da
bar nesumažėtų, bet padidėtų. 
Buvo sugiedota Ilgiausių metų. 
Vėliau jaunasis Alb. Dzirvo- 
nas nuoširdžiai visiems dėko
jo už dalyvavimą jų vestuvėse 
savo ir žmonos vardu, bei už 
visokią paramą dovanų formo
je ir pasakytas kalbas. Vaišėse 
matėsi ir bankininkai J. Pakel 
ir Mackevičius.

Vestuvės buvo tikrai įdomios 
ir nuotaikingos, sukėlusios 
daug kalbų, nusistebėjimo Al-

machines. The first-graders with McOoiough are par
ticipating in a course called “Science A Process 
^Approach,** mafketed_by_ Xerox through fe 
iEducatfcm Group./

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$2C,Q0Q

vono stono pakeiti

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

lės” ir emalė “Gaidukas”, Z. So- 
deikienės — “Materijos visuma”, 
“Draugo mirtis”, “Išsiliejantis 
apskritimas”, “Transmutacija”, 
D. Ancevičienės — “Vilniaus šv. 
Onos bažnyčios medžio barelie- 
fas” ir “Laivas užtvankoje”, R. 
Cinkos — “Naturmortas I” ir 
“Andante moderato”, Ramonio 
— “Mėnulio peizažas” ir A. Trin
kūno — akvarele “Klounas” ir 
aliej. “Saulėleidis miške”.

Atidarymo iškilmių pradžio
je fil. V. Statkus kalbėjo apie 
neseniai mirusį v. s. St. Kairį, 
didelį ASS veikėją, pateikdamas 
jo gyvenimo bruožus ir jojo reik
šmę LSS bei ASS. Po to sekė 
1940.VI.15 d. fr 1941.VI.13-14 d. 
rūsčiųjų Lietuvos, dienų primini
mas.? Fil. J.~ Damauskas primi
nė datas, skaitmenis susietus su 
rusų invazija Į Lietuvą, įvykdy
tą Hitlerio-Stalino pakto pasė
koje. Prisimindamas XVHI Lie
tuvos padalinimus, o ypač pa
skutinį, įvykusį prieš 175 metus, 
nurodė, kad visos Lietuvos oku
pacijos rusų įvykdytos yra pa
našios. Tu įvykių mums nevalia 
pamiršti. Tai mūsų praeities 
sunkios dienos. Bet mes Lietu
vos praeityje turime daug švie
sių puslapių, kuriais galime di
džiuotis. šiemet sukanka 700 
metų, kai 1270 m. Lietuvą pra-

7643 H A2DlNG^ A v EMUt

----------- "'MIAMI UEACH, 41. FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

Sophie Ir Bernice Welicka

niuose”, prof. St. Yla — “Kultū
rų derinimo problema Ameriko
je”, Br. Jameikienė — “Religi
jos įtaka į meną Lietuvoje”, dr. 
J. Girnius 
tinį ideologijų pervertinimą”, dr 
A. Kulpa — “Istorinė ir šiuolai
kinė forma lietuvių architektū
roje”, dr. H. Nagys 
nioji lietuvių poezija Lietuvoje 
ir išeivijoje” ir Savaitės pabai
gai literatūros vakaras, kuriame 
dalyvaus Liūne Sutema, dr. H.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres. t.,
■

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Chicago Savings 
and Loan Association

kių nelaimių ir iškasčių padaro 
žibalo išsiliejimai jūrose. Ameri
kiečiai tuo pavojumi yra labai 
rimtai susirūpinę.

Per praeitą pasaulinį karą vo
kiečių povandeniniai laivai prie 
šiaurės Amerikos pakraščių At
lanto vandeųyne torpedavo ir

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00' ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

Amerikos studentai visko prisigalvoja. Paveiksle matomos basos 
kojos priklauso vairuotojui, kuris dalyvauja lenktynėse nuo kalno. 
Jis guli kniūbsčias ant "automobilio" grindy. Lenktynėm įvyko 

Pittsburge, Pa.

Kas tik turi gera skonį, '
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L1EPON1S

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

MIDLAND
BAVINGH
A^I^AMASSOOATION į

H f WHS MS

dėjo valdyti Traidenis. Tai bu
vo po septynerių neramių metų 
po Mindaugo nužudymo, tačiau 
Traidenio Lietuva, savo apimti
mi, yra Mindaugo Lietuva, t. y, 
net ir didelė vidaus suirutė Lie
tuvai nepadarė mirtinos žalos, 
kokias atnešė rusų okupacijos. 
Jaunimui taip pat verta žinoti, 
jog kai 1492 m. spalio mėn. Ko
lumbas pasiekė Amerikos krau
tus, tai tų pat metų birž. mėn. pa
baigoje Vilniuje, Įvesdinant Lie
tuvos valdovu Aleksandrą Kazi
mieraitį, Lietuvos Kancleris Sa
piega prašė naująjį valdovą val
dyti savąja teise, tai reiškia, ta
da toji teisė turėjo būti aukšto 
lygio. Tai patvirtino vėliau vi
sos trys Lietuvos Statuto laidos. 
Net ir iš .paskutiniųjų senosios 
Lietuvos valstybės egzistavimo 
metų turime kuo didžiuotis. Juk 
Edukacinės Komisijos, pirmosios 
švietimo ministerijos Europoje, 
XVIII amž. paruošta mokymo 
santvarka, per lietuvį Igną Do
meiką, patarnavo Pietų Ameri
kos kraštų mokymo sistemoms 
sutvarkyti. Ir apie kitus .pana
šius mūsų senės praeities laimė
jimus, darbus mes turime-kuo 
daugiau žinoti ir prisiminti net 
ir sunkias mūsų praeities dienas 
minint. <

žodžiu sveikino ASS Vadijos 
Pirmininkas fil. L. Grinius ir 
LSB Vyriausias Skautininkas,, 
irgi filisteris, P. Molis. Gi raš
tu sveikino vienasz iš ASS, Lie
tuvoje, steigėjų fil. K. Grigaitis 
iš Kanados. Po to vėliavų aikš
tėje buvo iškeltos JAV ir Lie
tuvos vėliava. '

Sumuojant Savaitės pradžią, 
pasikalbėjimus su jos dalyviais 
bei rengėjais, o ypač Detroito 
ASS filisterių fadovybe, šis sąs
krydis visų pirma, yra persunk
tas skautiška dvasia. Tai skau
tų akademikų sąskrydis, kur pir
ma eina žodis “skautų”, o pas
kui “akademikų”. Projektuoja
ma tokias “ryšio ir studijų” sa
vaites ruošti dažniau. Norima, 
kad ASS obalsis “Ad Meliorem” kelrodys.

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūsų namą.
Ypatinga jūrų žolė -h
ištraukta iš Jūros prie Norvegi- Ji jįj
jos krantų ir perdirbta į table- 
tęs KELP-KARBON, Tai yra 
turtinga natūraliais vitaminais f
ir turinti savyje 60 mineralų, o vM
ypatingai jodo. Jei kūne yra 
stoka tiį sudėtinių dalių, žmo- 
nes jaučiasi pavargę, nerviški, 
turi blogą virškinimą, yra lin-
kę įvairioms infekcijoms ir ligoms. Ypatingai kei
čiantis orui ir esant šalčiui pradėkite imti KELP- 

Dr. Michaels KARBON, kad sustiprintumėte organizmą prieš vi-' 
N. D. šokias ligas. Svarbu tuos vaistus imti kasdien.

KELP-KARBON suteiks vaikams sveikatos, o suau
gusiems grąžins jėgas ir jauną išvaizdą. Be natūralaus jodo ir mine
ralų, negalima išlaikyti geros sveikatos.

Kaina už bonką $5.00, 3 bcnkcs — S1330.

vestuvinėn kelionėn į saulėtą
ją Kaliforniją dviejų savaičių 

j atostogų. Laimingo gyvenimo 
jauniesiems. Linkime daug at 
likti gerų darbų šalpos srityje 
sujungtomis jėgomis.

Vestuvės siAėlė Čikagojei 
nemažą sensaciją! Rodos, ves
tuvės kaip vestuvės, kas čia! 
galėtų būti nepaprasto. Bet pa-Į 
sirodė, kad visi jo pažįstami Į 
labai nustebo ir sunku buvo! 
patikėti, kad jisai veda žmoną.I 
Juk visi jį laikė jau pasiliku
siu “viengungiu” iki grabo len
tos. Bet įvyko visai kita istori-

Pasirodo, kad Albinas Dzir- 
vonas, Balfo centro valdybos 
generalinis sekretorius, įsimy
lėjo į Gabrielę $lapęlienę ir ją 
vedė gegužės 30 d. Brigthton 
Parko parapijos bažnyčioje, 
asistuojant prėL. J. Končiui, 
Balfo garbės pirmininkui, ir 

’kitiems vietos kunigams. Šliu- 
bą, mišių metų, suteikė vysk. 
V. Brizgys. Bažnyčioje giedo
jo Dainavos ansamblis ir sol, 
Dana Stankaitytė. Dainavos 
choras, vad. muz. Armono, su
giedojo keliolika giesmių. 
Jaunavedžius prie altoriaus pa 
lydėjo . M. Rudienė, Danutė 
Augienė, dr. K. Bobelis ir A. 
Smilga. Bažnyčioje buvo daug 
žmonių, nes vestuvės buvo įdo
mios, tad sutrauk# pasižiūrėti 
daug vietos smalsuolių. Daly
vavo atstovai iš juodviejų dar
boviečių, kaip miesto ligoni
nės, kur jaunoji dirba slauge 
ir jaunojo — Cook County 
School of Nursing vyriausieji 
vadovai ir skyrių bosai.

Vestuvinės vaišės įvyko Hol
liday Inn, prie 95 gatvės. Bu
vo pakviesta tik 100 svečių, jų 
tarpe giminės, artimieji drau
gai. Prie durų juos sutiko su 
duona ir druska jaunojo sesu
tė A. Juškevičienė ir D. Bart- 
kuvienė; jaunosios duktė. Ves
tuvinei puotai vadovavo inž. 
A. Rudis. Juos sveikino dr. K. 
Bobelis, preL Jz. Končius, gi
minių vardu kanadietis push. 
K. Sapoškinas, mok. Irena 
Smieliauskienė, prel. D. Moze
ris, kun. J. Borevičius, V. Ra- 
dys,K. Ulevičius, J. .Paštukas ir 
kiti. Buvo daug telegramų iš 
Lietuvos ir Balfo reikalų vedė
jo Pr. Geisčiūno bei kitų asme
nų. Buvo jauniesiems įteiktos 
dovanos: Balfo Čikagos ap-. 
skr. valdybos albumas ir J. 
Paštuko pieštas paveikslas, 
tortas ir kitkas.

beno savo rinkinius, apimančius 
Lietuvos įvairių laikų pinigus, 
ordinus, ženklus, LSS ženklus, 
“Aušros”, “Varpo” bei kitų lie
tuvių spaudos leidinių, skautų 
spaudą ir Lietuvos visuomeni
ninkų, rašytojų, mokslininkų, po
litikų ir kitokių veikėjų rankraš
čius. Tie rinkiniai yra itin įdo
mūs ne vien tik jaunimui, kuris 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo nepažino.

Programoje visa virtinė pa
šnekėsiu: dr. J. -Kubilius — 
“Narkotikai ir jų pavojai” ir 
“Jaunimo moralinės problemos 
šiandieną”, A. ir A. Tamošaičiai 
— “Lietuvių tautinė dailė audi-

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., Chairman of the Board

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

U—BTEMnSULTS—
Lietumi taipp perka r psrA: 

ir progas amino bktai per 

naujienas

okeano dugne ir vieną dieną pra
dės prakiurti ir paleis į vande
nų paviršį tūkstančių tūkstan
čius tonų naftos, žibalo ir alie
jaus. JAV-bių vyriausybė ap
skaičiuoja, kad daugiau kaip bi
lijonas (milijonas milijonų) Ht- 
rų aliejaus guli tuose nugrimz
dusiuose laivų laužuose arti 
Amerikos rytinių pakraščių.

NAFTOS ANTPLŪDŽIO
PAVOJAI ATLANTIKE

Naftos tanklaivio “Torrey Ca
nion” avarija Anglijos pakraš-

BALFO DARBUOTOJO ALBINO 
DZIRVONO VESTUVĖS 

bino 
UI U. 

Vėliau jaunieji išv

Birželio 18 d 
navos stovykloje pradėjo rinktis 
.Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Pavasario Savaitės dalyviai. Sa
vaitę surengė Detroito ASS Fi
listerių skyrius, užtat stovyklo
je daugiausia ir susirinko skau
tai akademikai iš Detroito. Taip 
pat atvyko iš Tolimos Kaliforni
jos, Kanados, New Yorko, Chi- 
cagos ir... Cicero. Tą dieną, va
kare, įvyko susipažinimo laužas, 
kurį pravedė fiL R. Kviklytė iš 
Chicagos.

Sekmadienį, birželio 14 d., 11 
vai. atlaikius ASS vyr. kapelio
nui kun. dr. J. Kutuliui SJ mi
šias. Savaitė buvo oficialiai ati
daryta Pamaldose ir iškilmėse 
dalyvavo virš 70 skautų akade
mikų, kurių daugumas stovyk
laus pilną laiką, o taip pat ir 
daug svečių. Savaitės pabaigai 
dalyvauti yra užsiregistravusių 
virš 130 ASS narių. Savaitę ren
giant daugiausia pasidarbavo 
ASS filisteriai: L. Rugienienė, A. 
Rugienius, R. Zotovienė, D. Jur- 
gutienė iš Detroito, D. Korzonie- 
nė iš Chicago ir kiti. Fil. Br. 
Kviklys į stovyklą parodai atga-

nuskandino apie 100 tanklaivių, 
kurie iki šiai dienai teberūdija

INSURED

(SKYSTIMAS)

□ Kelp-Karbon — Jūrų mineralai ir vitaminai yra 
būtinai-fetkalin^ sveikatai .... 1 btl. — $5.00, 3 Ml. — $13.50

□ Vaistažolė N. 18 Nuo raumenų reumatizmo..___1.^.. Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. 11 Pūslei ir inkstams .........________ Dėžutė $2.25
□ Tabletės Inkstams ir pūslei .............. ..................... Butelis $3.75
□ Vaistažolė N< 20 Nervams _________ _______ Dėžutė $2.25
O Vaistažolė N. 16 Kepenims ir tulžiai ___________ Dėžutė S225
O Chinatus vaistažolė (skystimas) Kepenims ir tnHiar_ Butelis S4.89
□ Vaistažolė N. 31 Nuo vidurių išpūtimo ir virškinimui Dėžutė $2.25
□ Vaistažolė N. 17 Švelnus viduriu išvalymas____-JL- Dėžute $195
□ Vaistažolė N. 340 Moters periodų pasikeitimui___ Dėžutė $3.00
□ Vaistažolė N. 10 Nuo bronchinės astmos ___ ______ Dėžutė $2.75
O Vaistažolė N. 100 Vyriškumui sustiprinti __ _____ Dėžutė $390
□ Vaistažolė N. 9 Nuo odos išbėrimo ______ ...___
□ Cukrinė — Arbata BI-BE-TIC ____ ______

Dėžutė S3 89
Dėžutė $2.60

□ Vaistažolę N. 40 Nuo kraujo spaudimo___________ Dėžutė $3.00
□ Žyme-Aids Nuo nervų, vidurių išpūtimo irvirškinimo Tabl.$4.89

A ? = - - . v - •• • f :■ A -t r 4 >. 1 - Ta* *

Sudarytas iš parinktų sveikų gyvulių kaulų smegenų. At- 
stato naujus raudonus kraujo rutuliukus. Sustiprina krau- 
ją. Taip pat padeda suvargušiems ir turintiems anemiją. 

Ojn Stiprindamas kraują, atstato jėgas. Puikiai tinka vaikams.
1 Butelis $4.85 — 3 buteliai $13.00.

Siųskite užsakymus su money order ir dar pridėkite prie kiekvieno 
siunčiamo dolerio 10 centų siuntimo išlaidoms.

DR. MICHAEL’S HERB CENTER
1223 N. Milwaukee Ave, Chicago, m. 60622



WELCOME IN ARIZONA

(lentų dar 1964 metais. Jie vie

ITRE ROME

Kai tikrasis Nikita savo Bal.

simename,

1970 Plymouth-Duster Prof. dr. A. Ramūnas

į svei
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Taupymo indeliai 
Apdrausti , iki $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

ASSETS OVER $145,000,000. ■ RESERVES OVER $12,400,000.

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-

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, JUNE 20, 1970

nariai:
Teklė

nes, sugriebė sutiktąjį

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

rėmėjas.'Iiai ant krūtinės 
Amerikoje jis ‘namų dekorato- vo panašus į 
rialus darbu pelnėsi sau ir sa- kukurūzininką. 
vo šeimai duoną.

Nikita Chruščiovas, kaip at- tika atplaukė į New Yorką, tie 
savo pažadais su-| patys studentai sugalvojo iš-

BIZNIER1AI, KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Prof. dr. A. RAMŪNO, Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginiu Mokslų

Fakulteto vicedekano, nauji veikalai:

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

1800 So. Halsted St Chicago, HL 6000
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Motinos Dienos išvažiavimas 
įvyko Bruzgulienės sode. To 
išvažiavimo komisijos raportą 
perskaitė Mary Neberieza, pa
dėkodama visiems, kurie vie-

i’rie įvažiavimą į vieną Arizo
nos valstybės miestelį, to mieste
lio tėvai pastatė didelę sveikini
mo lentą su užrašu “Welcome 
mūsų mieste! Prašome važiuoti 
iš lėto, tuomet galėsite apmaty- 
ti visą mūsų miestelį bei jo įdo
mybes, o jei važiuosite greitai, 
gausite tik mūsų kalėjimą pama-

Angliįoie šunims be palydovę draudžiama pasirodyti gatvėse, šunis 
gaudo specialūs miestu darbininkai. Paveiksle matomas Bristolio 

šunelis atrodo nepabėgs nuo likimo.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

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

krėsti išdaigą. New Roęhellė-Į Nikita II nevengia žmonių, 
je buvo organizuojamos futbo- Jis dažnai susitinka su darbi- 
1b rungtynės. Jie paskelbė, kad ninkais, senatoriais ir politi- 
Nikita Chruščiovas atvyks pa- kais. Jis visiems duoda patari- 
siži urėti tų rungtynių. Žmonės‘mų ir chruščioviškai pamoko, 
patikėjo ir veržėsi pasižiūrėti‘kaip suvaldyti neklaužadas 
gal ne tiek paęių rungtynių, demonstrantus, kaip karą baig 
kiek Chruščiovo. Jie pirkosi ti Vietname, kaip išvengti ne- 
geresnius bilietus ir.skubėjo.......................
užimti vietas, kad tik geriau 
pamatytų sovietinį svečią.

Plymouth VaBafit 
. Duster 2-Door

Coupe

danas, 
saulinio karo metu gyvenęs 
Rusijoj ir ten gerai išmokęs 
rusų kalbą, kuri šiuo . metu 
jam labai reikalinga. Jis yra 
jau apie 70 metų amžiaus, ne
priklausomybės laikais gyve
nęs Latvijoje, karo metu pa
bėgęs ir šiuo metu esąs Dėdės 
Šamo žemėje. Tai ne politikas'truputį atsikišęs pilvas, meda- 
ir ne komunizmo rėmėjas.^hai ant krūtinės... Taip jis bu

aną Kremliaus

; vių Tautinių kapinių. Prasi-' susirinkimą negalėjo atvykti 
Įdės 12 valandą dienos. Rengi- tai jį pavadavo Bernice žem
ino komisija (Jonas ir LiudvLĮ 
ka šapeliai bei Leonas Vasile
vas) užtikrina, kad piknikui 
jau tinkamai pasiruošta: šo
kiams groą George Joniko or
kestras, veiks bufetas, bus 
įvairiausių valgių, laimėjimų 
ir t. t.

Visi suvalkiečiai ir jų drau
gai kviečiami atsilankyti ir pa
remti draugiją.

Suvalkiečių Dr-ja l D"‘“*i!osjm . o geguaes 27 d. Hollywood sa-
Chicagos Lietuvių Suvalkie-'lėje. Susirinkimą atidarė ir 

čių draugijos piknikas įvyks pravedė pirmininkas Leonas 
sekmadienį, birželio 21 d., Lepi Vasilevas. Kadangi finansų

laimių, kurios yra užgriuvu
sios laisvąjį pasaulį.

Kai dar kartą Nikitą Chruš
čiovas lankėsi Amerikoje ir 
buvo apsistojęs prabangiausia
me miesto viešbutyje ir jį ten, 
kaip didžiausią pasaulio bran
genybę ar bestiją, saugojo net 
apie 1000 policininkų, o sargai 
buvo apstoję visas viešbučio 
duris ir tikrino kiekvieną įei
nantį ir išeinantį, koks buvo 
nustebimas, kai tie saugotojai 
pamatė, kad Nikita jau vaikš
tinėja gatvėje ir kalbasi su žur 
nalistais. Tik vėliau visi atsi
kvošėjo, kai patyrė, kad jų 
saugomoji pabaisa dar tebėra 
viešbutyje, o čia tik Nikita II.

Ta proga žurnalistai norėjo 
Nikita II suvesti su Chruščio
vu ir nufotografuoti kur nors 
prie viešbučio. Bet (užsienio 
reikalų ministerijos atsakingi 
pareigūnai neleido. Jei, girdi, 
tai būtų neutralioj valstybėje 
kur nors Šveicarijoj, tada taip, 
bet Amerikoje —.ne.

Nikitą II pasigavo ir pramo
gų rengėjai. Jis dabar pasako
ja publikai chruščiovinius 
juokus, priima gėles, bučiuoja 
jaunas mergaites ir už tai gau
na apvalią sumą dolerių.

— Aš norėčiau Ameriką ap
lankyti tik dukart per metus, 
— pasakoja Nikita II, — ir iš
būti čia tik po 6 mėnesius, šį 
kartą aš atvykau į Jungtines 
Tautas ir atvežiau pasauli
nės taikos planą. Tik žiūrėkit, 
kas dabar darosi: amerikiečiai 
yra Vietname, rusai Čekoslova
kijoje, britai Hongkonge, kinai 
Tibete. Kiek daug rūpesčių su 
šiuo pasauliu! Bet jūs tikėkite 
manimi ir nebijokite rusų. 
Mes niekad neokupuosime New 
Yorko, nes mums' būtų nuomos 
čia per didelės. Mūsų liaudis 
sudaro vyriausybę, ir jeigu 
kas nepatenkintas, tuos prie 
sienos ir pu pu pu iššaudome 
visus. Pas mus nėra tokių 
žmonių, kurie nepatenkinti 
vyriausybe.

— Rusijoje mes turime di
delę kultūrą, — toliau pasako
ja Nikita II. — Jūs girdėjote 
apie carienę Kateryną. Žinote, 
ji ištekėjo už Jono baisiojo. 
Ir žinot, ką ji pasakė jam pir
mąją naktį po vestuvių? Jonai, 
sakė ji, žmonės teisingai šne
ka — tu esi baisus, šitos visos 
istorijos yra surašytos istorijos 
knygoje Nazdorovia 
katą.

Taip jis ir juokina ir links
mina žiūrovus.

Blogiausia jam, kai susitin
ka senatorius. Ką gi aš jiems 
pasakosiu? skundžiasi Nikita. 
O reikia ką nors pasakyti. Ta-

We want Niki, we want 
(mes norime Nikio).

Po rungtynių Jordanas pa
rėjęs namo ir pats įsinorėjęs 

Amerikoje demonstruoja Ni- pasižiūrėti ir įsitikinti, ar jis 
kita II. Tai latvis Oskaras Jor- tikrai panašus į Chruščiovą, 

gimęs Rygoje ir I pa- Jis užsivilko panašų į Chruš
čiovo kostiumą, susirado kaž
kur senų medalių, užsidėjo 
chruščiovinius akinius, ant 
pakaušio pakrypusią skrybėlę, 
tada pasižiūrėjo į veidrodį, ir 
pats išsigando: chruščioviniai 
judesiai, tokie pat žandikau
liai ir veido forma, . toks pat

naikinti Ameriką, susikirtimu 
su anų laikų viceprezidentu 
Niksonu Maskvos parodoje, 
Kubos avarija ir nenusiseku
siais kukurūzais buvo žinomas 
kaip tam tikra ne tik Ameri
kos, bet ir viso pasaulio pabai-

Sunku pasakyti, ar Oskaras 
! Jordanas žinojo, kad jis yra 

... t. jlabai panašus į aną pabaisą.
Tik mama kažkaip įžiūrėdavo (Tačiau tai pastebėjo būrys stu- 
skirtumą. .dentų dar 1964 metais. Jie vie-

Po II pasaulinio karo Vokie- ną dieną linksmi ėjo į futbolo 
tijoje austras turėjo vargo dėl rungty
savo panašumo į ieškomąjį Oskarą Jordaną į glėbį ir neš- 
Hitlerį. Jis buvo net suimtas irjdami gatve šaukė:
į kalėjimą uždarytas, ir tik j — 
pirštų nuospaudos padėjo jam'Niki 
išsigelbėti.

O dabar jau keleri metai

siems svečiams.
Draugijos pusmetinis susi

rinkimas įvyks toje pačioje 
Hollywood salėje birželio 24 d. 
Pradžia X vai. vakaro.

Ona Soirmickas

O studentai pasamdė gerą 
automobilį, koks tinka aukš
tiems svečiams vežioti, pasi
rūpino būriu palydovų ir sar
gų, įsodino Nikitą II ir labai 
iškilmingai su atitinkama pom 
pa patraukė miesto gatvėmis į 
futbolo rungtynių aikštę. Čia. 
aišku, neapsieita be atitinka
mų ceremonijų. Vadovai su di 
dėlėm iškilmėm sutiko Nikitą 
prie vartų, vieni jį pasveikino 
katutėmis, kiti šaukdami bū- 
ūū, o maža mergaitė įteikė jam 
gėlių puokštę.

Dabar ir prasidėjo Nikitos 
II karjera. Jį jau visi pažįsta: 
gatvėje jį sveikina darbinin
kai,-jam pagarbą atiduoda po
licininkai, o kai jis užeina į ba 
rą alaus stiklo išgerti, tai ne 
vienas šaukia:

— Ei, Nikita, ką gersi: vis
kį ar vodką?

Sakoma, kad pasaulyje nė
ra dviejų tokių pat, vienas į 
kitą labai panašių žmonių. Bet 
kartais pasitaiko,» kad vieną 
nuo kito tikrai sunku atskirti, 
štai kaimynystėje augo dvy
nukės seserys. Jos buvo tokios 
panašios, kad net ir tėvas pe- 
beatskirdavo, kuri čia Onutė, 
o kuri Birutė, jei jos apsivilk
davo vienodomis suknelėmis.

da aš. jiems pasakoju apie so. 
vietinius sputnikus^ apie savoino|ciu ar kitokiu būdu prisidv 
gerus draugus Amerikoje ir’jQ prie išvažiavini0 pasiseki 
kaip aš sumoderninsiu valdžią, 
kai sugrįšiu į Maskvą. Jie man 
paploja, o aš jiem europiečių 
papročiu pasiunčiu bučinį.
Nikita II dabar turi didelę au 

ditoriją ir visur labai mėgia
mas. Jau aplankė jis nemažą 
skaičių klubų ir daugelį kartų 
pasirodė televizijos programo
je. Nikita II juokiasi, o kartu 
su juo ir visi žiūrovai.

Svarstomas klausimas, kad 
jis gal ir mes televizijos ekra
ne išvysime jo veidą, kurs, aiš
ku, mums vėl primins Krem
liaus despotą.

— O kaip su Maskva, ar ne
vyksi ten? — kažkas paklausė

. , Savings and Loan Association of Chicago
;4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, iHinois 60632 847-1140 <

✓ x
SERVICES ■ A Variety erf Insured Savings Plans ■ Home Mortgage loans • Christmas Club Accounts

V Vacation Cub Accounts ■ Travelers Checks ■ United States Savings Bonds
■ Free Savings Transfer Service ■ Free Parking (

OFFICE HOURS ■ Monday & Thursday, 9a.rn.to8p. m. ■ Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4 p. m.1

—• C, ne. Kartą ten buvau 
1918 metais ir dvi savaites tu
rėjau nakvoti gatvėje, šian
dien ten yra NKVD ir Sibiras.

(Europos Lietuvis)

gulis. Ačiū jai už tai. f drau
giją įstojo Anna Conduk.

Užrašu paštininkė Eugenija 
i Stungis perskaitė nutarimus iš 
Ipereito susirinkimo. Buvo pra
nešta, kad serga šie 

< Marijona Viršulienė. 
Norbutas ir Maliorius.

• DEVELOPMENT OF THE WHO
LE MAN THROUGH PHYSICAL 
EDUCATION ...

Išleido Ottawos universitetas, 435 
psi. Įvadą parašė Avery Brundage, 
tarptautinio olimpinio komiteto pir
mininkas. Prof. J. Maritain pareiš
kė apie šį darbą: “Tai galutinis 
klausimo na
• DIALOGE 

MOSCOU.
Ekumeninis žvilgsnis į Rusijos ir 
Europos santykius, praeityj, dabar
tyje ir ateityje. Įvadą parašė kar
dinolas Koenig. Išleido Ottawos 
Universitetas. (Prancūzų kalba),
• Iš SUTEMŲ 1 AUŠRA ...
Jame iškeltos naujos mintys apie 
žmogų, tautą ir žmoniją kosminiam 
amžiui auštant.

Veikalai gaunami:
UNIVERSITY OF OTTAWA PRESS 

OTTAWA, ONT. CANADA

mo. Padėkojo darbininkam 
aukojusiemst dovanas ir v
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Suvažiavimas įvyko Toronte. 
Jis jau dešimtasis, taigi tradici
nis, įvykstantis kas antri me
tai didesniuose JAV-bių cent
ruose, išskyrus šį paskutinį, įvy
kusį Kanadoje taip pat ir pasau
linės Lietuvių inžinierių orga
nizacijos vardu.

Tenka pripažinti, kad šis su
važiavimas buvo pats gausin
giausias. Matėsi net Kaliforni
jos atstovas inž. V. Vidugiris, 
ant kurio pečių sukrauta neleng- 

jam teko parvežti

rios vietovės paeiliui neša va
dovybės darbo atsakomybę.

Jau šiame suvažiavime paste
bėta, kad Lietuvoje mokslus bai
gę nėra dominuojantys suvažia
vimuose. Buvęs ALIAS pirmi
ninkas dr. sS. Matas, čia moks-

darbingumu įr pasišventimu or
ganizacijos reikalams.

Buvusiame Klevdande ir šia
me sukčiavimuose jaunieji

šte sėkmingai įsikurti, laikytis 
gali tik organizuotas žmogus. 
Nors ir maskuotai, tautinės gru
pės reiškiasi stengdamos padėti 
išsilaikyti savo nariams arba pa
dėti įsikurti naujose sąlygose. 
Ypatingai užnugario nebuvimą 

į jaučia lietuvis, štai kodėl labai 
svarbu, kad negausūs lietuviai 
padėtų vienas kitam. Tą turi įsi
sąmoninti ir jaunoji karta, kad 
gal nė kartą gyvenime teks vie
nas kitam ištiesti pagalbos bei 
paramos ranką.

Grįžtant prie paties suvažia
vimo, tenka pasidžiaugti gausia 
mokslo darbų ir technikos pro-

KADA PRABILS TEISYBĖ?
Kan. V. Zakarauskas liūdnųjų birželio įvykių sukakties 

proga pasakė jaudinančių kalbą, čia noriai 
spausdiname tos kalbos ištraukas:

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

Sovietinių rinkimų komedija
Vienas keisčiausių ir užsieniečiams sunkiausiai su

prantamų Sovietų Sąjungos sistemos reiškinių yra “rin
kimai” į Aukščiausiąjį sovietą. Jie įvyko praėjusį sek
madienį, birželio 14 d. Sovietų imperijos piliečiai “džiaugs 
mingai veržėsi” į rinkimines būstines atiduoti savo bal
sus už geriausius liaudies atstovus, už partijos centro 
paskirtus 1,517 žmonių.

Sovietų Sąjungoje tėra viena politinė partija, nėra 
kandidatų pasirinkimo, rinkimai' tėra paprastas , kas 
ketveri meĮai vykdomas ritualas. Ir atstovai ir balsuoto
jai. iŠ anksto žino, kas bus išrinktas. Todėl kyla klausi
mas, kam tokios komedijos reikalingos? Komunistų par
tijos centras rūpestingai tą vaidinimą režisuoja, lyg siek
damas režimo legalizavimo aureolės, lyg norėdamas su
žadinti naujiems valdžios planams ir įsakymams piliečių 
entuziazmą.

Politbiuro. narys ir partijos teoretikas Suslovas savo 
kalboje prieš rinkimus šaipėsi iš Amerikos demokratijos, 
nurodydamas, kad Amerikos Kongrese nėra valstiečių 
ar įmonių darbininkų atstovų, kad Kongrese esą vien 
milijonierių atstovai. Gal todėl Kremliaus bolševikų va
dai prieš rinkimus Į kandidatų sąrašus visada įdeda šalia 
savęs ir visą eilę gamyklų, kasyklų, liejyklą “stachano- 
viečių”, rekordininkių melžėjų, paršiukų šėrėjų ir kitų 
darbo liaudies atstovų pavardes. Kremliaus vadai tuo 
nori parodyti: Žiūrėkite, kokie mes proletarai, kokie 
demokratai!

Sovietiniai rinkimai, tačiau, turi ir savo netiesioginę 
prasmę. Svarbiausia rinkimų dalis vyksta gerokai prieš 
rinkimus. Tai. vadinamieji: “kandidatų kėlimai”. Vieti
niai gyventojai ir užsienio stebėtojai iš tų kėlimų pati
ria, kas valdžios viršūnėse yra svarbesnis ir įtakingesnis.

Kaip G. Orwell’io “Gyvulių ūkyje” ne visos kiaulės 
yra lygios, taip ir Kremliuje — ne visi vadai vienodai 
lygūs. Svarbesnieji Kremliaus vadai, Įtakingesni parti
jos varovai yra pasiūlomi didesniame rinkiminių apygar
dų skaičiuje. Sovietų spauda smulkiai aprašo siūlomų 
kandidatų “kėlimų” susirinkimus. Iš tų aprašymų irgi 
galima spręsti, kuris partijos vadas yra svarbesnis, kuris 
mažiau svarbus, nes jie surašomi ne kokia kita eile, ne 
pagal alfabetą, bet pagal kandidatų svori partijoje.

Štai, iš paskutiniųjų rinkimų ir sprendžiama, kad 
“lygiausias tarp lygiųjų” yra Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos sekretorius L. Brežnevas. Jis toli pralenkė

va našta
namo naują ALIAS — sutrum
pintas organizacijos pavadini
mas — valdybos sąstatą, suda
rytą iš Los Angeles srityje gy
venančių or-jos narių. Tai irgi 
nusistovėjusi tradicija, kad įvai-

ba. Ir dabar paskaitos buvo aiš-

nors kalbėta apie Marsą, laše
nus, atominių jėgainių įrengi
mus ir panašiai.

Kaip visur, taip ir jiame kra-

kitus politbiuro narius savo “iškėlimų1* skaičiumi. Po jo 
seka Kosyginas, Podgornas, Suslovas, Šelepinas ir lat
vis Pelšė.

Įdomi ir pati kandidatų kėlimų eigą. Štai, Maskvos 
ketaus liejyklos I-mojo cecho meistras Kuznecovas rinki
miniamesusirinkime atsistoja ir sako: “Mūsų gamyklos 
kolektyvui teko didelė garbė — vienam iš pirmųjų pasa
kyti to žmogaus vardą, kuris atstovaus mūsų, rinkėjų 
interesams Aukščiausioje Taryboje”. Jis pasiūlo kandi
datu N. Podgorną, niekam tačiau neateina į galvą pa
klausti, is kur ir kaip tai gamyklai teko ta “didelė gar
bė”. Kas ir kodėl pasiūlė būtent Podgorną, o ne kurį kitų. 
Partijos centras iš anksto numato, kas, kur ir ką siūlys. 
Apie “tą garbę” iš anksto pranešama atitinkamai par
tijos celei.

Panaši rinkimų procedūra vyksta ir Okupuotoje Lie
tuvoje. Ir čia iš “kėlimų” ir jų aprašymų galima suvok

— lietuviško vasarnamio kon
kurso rezultatai. Teko matyti 
premijuotus projektus. Lietu
viškumu išsiskyrė architekto 
Kulpos-Kulpavičiaus projektas, 
gavęs antrąją premiją. Pirmąją 
vietą laimėjo arch. E. Arbas, gy
venantis Kalifornijoje.

Suvažiavimo dalyviai su dė
kingumu prisimena nepaprastai 
nuoširdų ir atsidavusį suvažia
vimo šeimininką — Toronto sky-

tiškes ponias, kurios svečius ke
letą kartų susirinkimo metu vai- 
šinOj tuo labai padėdamos suva
žiavimui, nes neleista svečiams 
išsiblaškyti. Negalima jų išvar
dinti pavardėmis — už tat joms 
visoms širdingas ačiū!

PLIAS - 
arch. s

maišias Lietuvos komunistų hierarchijoje stovi A. Snieč
kus, toliau eina M. šumauskas, J. Maniušis ir J. Paleckis. 
Šalia tų pagrindinių Kremliaus valios vykdytojų leidžia
ma prirašyti nemažai “socialinio darbo” herojų, kurių 
išrinkimas ar neiŠrinkimas Kremliui nėra toks svarbus.

Iki smulkmenų suorganizuotoje sovietinių rinkimų 
komedijoje yra ir balsuotojų būdelės, į kurias įėjęs bal
suotojas, užtraukęs uždangą, . paruošia savo balsavimo 
kortelę. Galima paklausti, ką jis ten veikia toje būdelėje, ■: 
jei kandidatų pasirinkimo jokio nėra. Pasirodo, kad bal- 
suotojas gali kandidatą iš kortelės išbraukti, reiškia — 
balsuoti prieš jį. Todėl piliečiai vengia eiti į balsuotojų 
būdeles, nes būstinės pareigūnams, žvalgybos agentams, 
tuojau kyla įtarimas, kad balsuotojas brauko pavardes 
■ar gadina kortelę prirašinėdamas kartais visai negražių 
žodžių. “Susipratęs” sovietinis pilietis nieko kortelei ne
daro, tik atėjęs ją Įmeta, kaip gavęs, į balsų dėžę. Pilie
čiams jau seniai kalama Į galvas, kad tik “liaudies prie
šai” brauko partijos pasiūlytus kandidatus.

Ar tokių pasitaiko? ‘Tuo netenka abejoti. Maskvos 
vienoje apygardoje “rinkimus” laimėjęs rašytojas Leo
nidas Sobolevas nusiskundė, kad net 4,500 balsuotojų 
balsavę prieš jį. — Kodėl? — nesuprato Sobolevas. Jeigu 
už žmonių mėgstamą rašytoją pasisakė toks didelis bal
suotojų skaičius,- tai galima įsivaizduoti, kiek žmonių 
išbrauko pavardes tokių kaip Sniečkus.

prie šio suvažiavimo organizavi
mo ir vykdymo. Jis taip pat gy
vena Kanadoje ir pasižymėjęs 
užtvankų, švyturių ir kitų įren
gimų statyboje.

valdyba 
žinomi savo energija —■ sėkmin-

kaliforniečiai, kurie

Kitas suvažiavimas numatomas

Kad visuomenei geriau būtą 
žinomi lietuvių inžinierių-archi-

miau talpinamos suvažiavimo re
zoliucijos:

PLIAS ir ALIAS dešimtojo vi
suotinio suvažiavimo,/įvykusio' 
1970 m. gegužės 30-31 <L Toron
te, Cnt., Kanadoje, rezoliucijos

1. Suvažiavimas sveikina visa
me pasaulyje išsklaidžiusius ir 
Tėvynėje likusius Lietuvos inži
nierius, architektus ir gamtos 
mokslų, atstovus ir linki visiems, 
kur sąlygos leidžia, dirbti Lie
tuvos Valstybės atstatymui.

2. PLIAS ir ALIAS nariai 
kviečiami aktyviai dalyvauti lie
tuvių išeivijos organizacijose, 
remti mūsų bendrinių organiza
cijų veiklą konkrečiu darbu, bei 
materialine parama, ir nenuils
tamai vesti aktyvią visuotinę ko-

VLADAS CIVINSKAS nėra taip lengva, kaip per neapsižiūrėji-

20
Toliau pagal dydį sektų: Stewart, 296 

. kt., 1872 m. rastas Vaal upėje, Pietų Afri
koje ir parduotas už ,9000 svarų. Star of 
Soutli, rastas Bagegem kasyklose Brazili
joje, puikių proporcijų, visiškai skaidrus, 
apie 262 kt. dydžio, parduotas už 40.000 
svarų, Red Cross, rastas De Beers kasyk
lose Pietų Afrikoje, 370 - 380 kt. dydžio, 
bet po šlifo likęs 205 kt Star of Egypt — 
rastas kažkur Brazilijoje apie 1880 m. ir 
iki 1939 m. buvęs visiškai nežinomas; ori
ginalus svoris buvęs 250 kt, bet po šlifo li
kęs 107 kt. Star of Minas, taip pat rastas 
Bagagem kasyklose Brazilijoje apie 1911 
m., buvęs 193.3 kt dydžio. Minas Gėraes, 
apie 172 kt svorio, rastas Rio Santo Anto
nio slėnyje Minas Geraes provincijoje Bra
zilijoje ir d. kt Bet Portugalijos Regentas, 
kaip ir jų Braganza, tikriausia yra baltasis 
topazas. Jis rastas Brazilijoje apie 1775 m., 
yra 215 kt. dydžio ir saugomas tarp Portu
galijos karūnos lobių.

debesuotumai, o taip pat nereikalingos 
spalvos atspindžiai be didesnių nuostolių 
atsidurtų už akmens ar bent mažiau paste
bimose vietose. Stambesniuose akmenyse 
pasitaiko įanglėjimų ir dėmių pačiame ak
mens viduryje ar šiaip labai aiškioje vie
toje ir reikia apsispręsti, ką su tokiu ak
meniu daryti. Palikti akmenyje toki de
fektai gali keleriopai numušti akmens ver
tę, perskėlus akmenį atitinkamoje vietoje, 
kartais galima gauti du labai geros koky
bės akmenis, kurių kiekvienas brangesnis 
už defektuotą didelį.

Indai patys pirmieji pastebėjo, kad 
deimantas, šiaip begaliniai kietas akmuo, 
lengvai pasidalina į dalis ar visiškai suby
ra į fragmentus, jeigu tik suduodama ati
tinkamoje vietoje. Taip pat jie pastebėjo, 
kad deimantą galima nublizginti, trinant 
jį kitu deimantu. Prancūzas B. Travernier 
su nuostaba stebėjo Indijos deimantų šli- 
fuotojus daugelyje vietų ir negalėjo su
prasti, kaip toki preciziški darbai galima 
atlikti labai menkesnis ir primityviomis 
priemonėmis. Kita vertus, ir Europoje tuo 

.metu šlifavimo priemonės nebuvo geres
nės. Nuo seniausių laikų jos išliko beveik

mą, neapskaičiavimą ar neatsargiu jude
siu sunaikinti akmenį, kuris dažnais atve
jais vertas ištisų lobių. O ypač sunku šli
fuoti deimantus, kurie toki neįmanomai 
kieti ir pasiduoda šlifuojami tik savo ske
veldromis ir dulkėmis.

Akmenų • šlifavimu siekiama trijų pa
grindinių tikslų: duoti akmeniui reikalin
gu formą, išgauti pilną akmens spalvos 
grožį ir priversti akmenį reflektuoti švie
są iš savęs. Pirmuoju ir antruoju atveju 
dabar nieko nepaprasta, šiam tikslui da
bar naudojami elektriniai piūklai ir elek
trinės šlifavimo mašinos, atliekančios 
darbą geriau ir tobuliau, negu žmogaus 
ranka. Bet akmenį priversti reflektuoti 
šviesą iš savęs ir tuo parody’ti visą savo 
paikumą, uždavinys kur kas sunkesnis.. 
Šito pasiekiama tiktai skaidriuose akme
nyse, ir jau neužtenka paprastų apvalių 
šlifų. Visas akmens paviršius tenka rrudės- 
tyti dešimtimis mažyčių plokštumėlių, at
suktų viena į kitą tiksliai nustatytu kam
pu, kad šviesos spindulys, pakliuvęs į 
akmeni, lengvai iš jo neištrūktų, o šoki
nėdamas nuo plokštumėlės į plokštumėlę,
nuo briaunos į briauną, kaip veidrodžių Į visai nepasikeitę, ir tik elektrinių piūklų 
salėje, suteiktų akmeniui blizgesį ir gy- ir elektrinių šlifavimo mašinų įvedimas 
vumą.

Kiekvienas deimanto trupinys yra 
brangenybė, todėl pradžioje svarbu ak- ' ir atrodo gana nevykę, lindai dažniausiai 

tinio 'pasiruošimo ir ilgalaikio patyrimo, | meniui parinkti tokį šlifą ir tokią formą, ! pasitenkindavo pakraščių nulyginimu, re- 
jis turi būti didelio skonio, geros vaizduo- į kad paties akmens būtų prarasta kiek ga- ' tais atvejais duodami akmeniui kitą for
tes ir begalinės kantrybės žmogus. Nieko i lint mažiau ir kad pasitaiką įanglėjimai ir mą. Tobuliausias anuometinis deimantų

DEIMANTŲ ŠLIFAVIMAS — 
MENAS IR MOKSLAS

Brangiųjų akmenų šlifavimas nėra juo
kų darbas, šlifuotojui neužtenka tik teore- j

padarė perversmą ir šioje srityje.
Senųjų indų šlifuoti deimantai atrodė

Jau kiek metų praslinko, kai 
Hitlerio mirties fabrikų nėra. 
Jie griuvo kaip košmarinis 
sapnas. Jų vietoje stovi kop
lyčios, ir muziejai, kuriuoes 
sukrauta dokumentacija, pa
minklai nužudytiems. O so
vietiški kacetai egzistuoja iki 
šiol. Kur vykdomas nežino
mas, žmonių širdžių giljotina- 
vimas, fizinis išsekimas, dva
sinė depresija ir neviltis... Iš 
kur vis sklinda šauksmas mili
jonų kankinių, kad jų likimas 
yra blogesnis negu mirtis ir 
kartesnis liūdesys negu ka
pas. ..

Štai, ką byloja poeto lūpo
mis ištremto Sibiran mirusio 
kankinio mirtim dvasia:

“Esu sūnus, palikęs motiną ir 
«. tėvą vargui ir vergijai, 

Esu užgesęs žiburys tarpu

Esu pasaulio

Esu žmogus,

O kūnas mirė.

vą už Lietuvos Laisvę ir Nepri
klausomybę.

3. Suvažiavimas reiškia padė-

širdyje žaizda, 
kuri negyja, 

palikęs gimtai 
žemei sielą. 

Ir palaidojo jie 
kūną

čia po ledu ir Sibiro sniego 
marška balta. 

... Guliu aš sielvarto karste, ir 
galvai man nekieta, 

Ir gera širdžiai prieglobstyje 
motinos maldos...

(B. Brazdžionis)

Tai ne jautrių poeto širdies 
žodžių pynė, bet prabyla žiau
ri genocido tikrovė, kurios tik 

^mažytę dalelę galite savo aki
mis pamatyti atidarytoje geno
cido parodoje. Ten jūs skaity
site budelių paskelbtus įsaky
mus, ipatysite kybančius pa 
veikslus tų kankinių mūsų 
brolių ir sesių, bet negirdėsi
te jų skaudžių kančios šauks
mų. nes mirtis juos nutildė... 
Tik gal ne vieno jūsų akyse 
griaudi ašara suspindės- Tik 
kažin ar daug kas mūsų dės

niui, ir buvusiai ALIAS Centro

J. Nasvyčiui ir Dr. S. J. Matui

nimu pažymi skaitlingą ir akty
vią jaunesniųjų kolegų veiklą

pinigus mokėjo ir veržėsi pa
matyti ir pasiklausyti Maskvos 
atsiųsto lietuvio vergo dainuo
jamos dainos, ardančios mūsų 
vienybę... Jūs ten pamatysite, 
kad ši mūsų tautos genocidinė 
nelaisvė ne tik sužalojo lietu
vių tautos biologišką kūną, bet 
sugriovė ir sukrėtė religinį,

naująją ALIAS Centro Valdybą 
ieškoti būdų visuotiniam jaunes-

šią parodą aplankius pajunti 'S** «

mzaciją. ima kartoti anuos šventraščio 
žodžius: “Iki kolei, Viešpatie, 
šventasis ir tikrasis, Tu neteisi 
ir nekeršiji už mūsų kraują 

surengimą, pageidauja ir toliau tiems, kurie gyvena žemėje” 
(Apr. 6, 10). O į šį mūsų 
širdies šauksmą jungiasi 99 
milijonai komunizmo aukų 
ir šimtai milijonų pavergtųjų

Centro Valdyboms už lietuviškų 
vasarnamių projektų konkurso

lietuviškos architektūros 1 
bai skatinti.

rengiamiesiems Pasaulinės Lie-

skatina steigimą pa;
. M — ‘ - -

7. Suvažiavimas reiškia pade-

Siaus, už Lietuvių Enciklopedijos 
angių kalba leidimą ir siūlo kole
goms ją užsiprenumeruoti ir

nenuilstamai dirbančiai spaudos 
darbą, redaguojant ir adminis
truojant Technikos žodį.

Suvažiavimo prezidiumas

šlifas primena taip vadinamą rozetinį šli
fą, žinoma, su labai mažu plokštumėlių- 
skaičiumi. Ištobulėjus deimantų šlifavi
mui Europoje ir suradus naujų šlifų, dau
gybę senųjų Indijos deimantų teko peršli- 
fuoti, nepaisant, kiek svorio nuostolių 
bebūtų. Nežiūrint tokio neišradingumo, 
jų darbas stebina rytietišku kruopštumu ir 
ištverme, šiandien dar galime suprasti, 
kaip tokiems deimantams, kaip Kohinur 
ar Regentas, buvo duota pirmoji jų iš
vaizda, bet suprasti, kaip tokiomis men
komis ir primityviomis priemonėmis Rytų 
šlifuotojai galėjo padaryti netrumpus įna
šus Shah ir Akbar Shah deimantuose, jau 
yra už. mūsų žinojimo ir vaizduotės ribų.

Deimantai randami įvairių formų, ne
tikusių proporcijų, todėl šlifuotojai tenka 
parinkti tokią formą ir tokį šlifą, kad ak
muo išvengtų didesnių svorio nuostolių. 
Kartais pasitaiko tokių akmenų, kurie jo
kiam šlifui netinka. Tokius akmenis tenka 
skaldyti į kelias dalis ir kiekvienai daliai 
atskirai rinkti formą ir šlifą.

Jau esame minėję, kad deimantas pa
lyginus skyla, jei pasiseka aštriu daiktu 
suduoti pagal išilginę kristalo siūlę, šiai 

cementuojamas medinės lazdelės gale ir 
taip, kad išilginė kristalo siūlė eitų lygia
grečiai pagal lazdelės ilgį, taip paruos
ta medinė lazdelė su deimantu tvirtai 
įtaisoma darbo stale. Po šitokio pasiruoši
mo imamas kitas deimantas, menkavertis 
su a^įria briauna, ir jo aštriuoju kampu

SEN1 IR NAUJI MODELIAI
Vienas daktaras atidavė savo 

automobilį pataisyti ir “pajau
ninti, bet gavęs gana svarią sąs
kaitą, pareiškė garažo vedėjui 
nepasitenkinimą sakydamas: 
“žiūrėk, misteri, jūs už poros

“Žinoma”, atsakė meistras 
mandagiausiai”, taip ir turi būti, 
nes mes susilaukiame vos dviejų 
trejų metų bėgyje taisyti ir vis 
naujus modelius,' tuo tarpu kai 
jūs, daktarai, iš pačių pradžių

i
1 . ...... .. 1.

. ■ -

išbrūžuojamas griovelis toje akmens vie
toje, per kurią siekiama akmenį padalinti. 
Kuo griovelis gilesnis, tuo gėriau. Į išplau
tą griovelį įstatoma aštri geležėlė, ir ine-

Nuo smūgio deimantas gražiausiai skyla į 
dvi dalis, ir skilimo vietoje sienelės pap
rastai būna tokios lygios, tarytum po ge
riausio šlifo.

ši operacija paprastai patikima tik fa-

mas, išstudijuojamas didžiausiu atsargu
mu, nepaisant, kiek ilgai tai užtruktų, 
vieta smūgiui parenkama su didžiausiu 
rūpestingumu, įbrėžimai daromi gilūs, 
tiesūs ir tikslūs, plaktuko smūgis labai 
moderuoto stiprumo. Užtenka tik mažiau 
šio apsiskaičiavimo, mažiausios klaidos 
ar mažo netikslumo, ir akmuo gali pavirs
ti į miltus.

(Busdatųpau)

Savininkai V. ir U. CIVLNSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai —
Šveicaru laikrodžiai Taip, pat — kristalas, sidab-

TERRA, 3237 W. 63rd St. Chicago, III.
Telef. 434-4660

„i..—_________—šveicarų lauowziai. xaip pat — Knsuuas,
ooperacijai akmuo paprastai tvirtai pn- ras porcelianas ir visos kitos dovanmės prekės.

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “Naujienas”
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AKiy, Ausy, nosiai 
IR Gimti UGOi 
PRITAIKO AWJg 

2854 W. 63rd STREET
; Ofiso 4 322^

RericL teUL; WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 

w 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždarvu.' 
Ligoouus ppriima tik susitarus.

Rex. tel. 239-4633

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Mmiical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarini.

374-8012

T«lef~ PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DK PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
ąnuad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA 
27uy w. Sist STREET 

TeL: GR 6-2400
7aL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
z—4, 7—9, amrad., penkt. 10—4, -ir 

šeštad. 10—2 vai

Rez. GI 30873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 . : -S -

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Tree, ir šeštad. uždaryta ‘

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telefu GArden 3-7278 

11 " . 1 ' 
Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

■

Priima tik susitarus. - • y 
Valandos: pirmad., ketvirtad., 5^-8, 

antrad. 2—4. -

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, III. 60618 Tel. 5254)952 

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Retidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7lst STREET 

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

DR. FRANK PLECKAS 
UPTOMETR1STAS 

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

“contact lenses’’
Va£ pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PCSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

Ofiso tei*f.: 776-2880
Naujas rez. fotef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 7Ut St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. t»L: WA 5-3099

DR. vn. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pinu.. antracL, trečiadL, 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir- kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST Tirt STREET 
Ofiso folaf^ HEmlock 4-2123 
R*zi<L tolof.: Gibson 8-6195 

priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefono HE 4-2123

1 f i i i i i i

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Medi Ban* 
X dažai. Speciali pagalba ko|om< 
' (Arch Supports) ir 11

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemaif 9—1 
ORTHOPEDiJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, IIL 60629
Telefn PRospact 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeU FRontier 4-1832

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
L«idim*i — Pilna apdraud* 

2EMA KAINA 
R. Š E R E N A S 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8C63

JEI LANGAS BENT 15 INČŲ, 
TAI GALIT GAUTI GERĄ 

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,
1496 kiL A. M.

Lietuvių-kalba: kasdien nuo pinna- 
■ dienio . iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31
■

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

dokumentus atsikviesti gimines 
Į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

/ PLEASE!
F toyynun 
Į fflfVfiff 
FOREST F1UISl

CICERO
Draugystės Lietuvos Karei

vių pusmetinis susirinkimas 
įvyks birželio 21 d. Liberty na
me (llth ir 49 C t.). Pradžia — 
1:30 vai. po pietų.

Kaip žinia, draugystės susi
rinkimai yra suretinti, atseit, 
nėra laikomi kiekvieną mėne
sį. Todėl nėra jokio apsunki
nimo rečiau vykstančius susi
rinkimus lankyti

Plinta gandai apie draugys
tės likvidavimą. Kiek jie pa
grįsti, patirsite atvykę į susi
rinkimą, kuriame bus pateik
tas raportas apie draugystės 
finansinį stovį. Pagaliau orga
nizacijos likvidavimas priklau 
so nuo pačių narių: be jų suti
kimo jokio likvidavimo negali 
būti. O apie platinamus gan
dus galima tik tiek pasakyti: 
labai liūdna ir nesmagu, kai 
“gyvą bandoma pas graborių 
siųsti”.

Mirties šm^da švaistosi
Kaip čia seniai atsisveikino

me su Vaičiūniene ir Laugau-

Dan Kuraitis

Sekmadienį, birželio 21 dieną, 
8:30 vaL vakaro, Dan Kuraitis 
Lietuvių Televizijoje rodys ke
lionės vaizdus ir papasakos apie 
tų vaizdų sukeltas įvairias min
tis ir jausmus. ;(Pr).

kandidatai į Tarybą. Balsavi
mui pravesti komisija susidėjo

jų gerai žinomų mūsų koloni
jos narių. Mirė Marė Dvarec
kas (buvusi Kavaliauskienė) ir 
Nartonienė. Abi malonios ir 
rimtos šeimininkės. Jų žėL 
moms, ypač Kareivių draugi-

Nartoniui, reiškiu gilią užuo
jautą.

Balfo piknikas
Balfo piknikas įvyksta šį 

sekmadienį, birželio 21 d., Bu
čo sode. Jei bus palankus oras, 
tai visi kaip vienas dalyvauki
me -piknike. Mūsų skyrius vi
sada gerai pasiradydavo. Ne
apsileiskime tad ir šį kartą.

Ligonių netrūksta
Kiek man žinoma, sirguliuo

ja (kai kurie ir gana rinitai) 
K. Dobilas, K. Šimkus, J. Žadei 
kis, S. Verpucen ir J. Kartavi- 
čius. “Neužregistruotų” yra ir 
daugiau. Visiems linkiu greit 

draugijos

K. P. Deveikis

ST. PETERSBURG, FLA,
Mūsų kolonija didėja

rusams ją okupavus, kiek buvo 
sunaikinta mūsą broliu ir sesių 
ir kiek buvo ištremta Į Sibirą, 

giant vos gimusiais kūdikiais. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai tų iš
tremtųjų mirė nuo šalčio ir bą- 

nąikinimą.
Linda ir Rūta Jurgilaitės bei 

Giparienė padeklamavo keletą

Dailės choras, Povilo Lingaičio 
vadovaujamas, padainavo “Lie
tuva brangi”, “Stoviu aš pary
mos”, “Vežė mane iš namų” ir 
“O, skambink per amžius”.

Choras labai gražiai sudaina
vo, tad publika jam katučių ne
pasigailėjo. Kelias dainas turė
jo net pakartoti.

Mūsų kolonija smarkiai auga. 
Per paskutinius, kelis metus at
sikėlė čia gyventi apie šimtas 
naujų šeimų. Ketinančių Čia at
sikelti gyventi taip pat yra ne
mažai. Tenka pasakyti, jog są
lygos vyresnio amžiaus žmonėms 
gana palankios, ypač klimato at
žvilgiu. Staigių temperatūros 
atmainų čia nėra. Ramunė

ROCKFORD, ILL
A. L B-nės rinkimai

Rockfordo Lietuvių Bendruo
menės vadovybė dėjo visas pa
stangas, kad kiek galimas dides
nis lietuvių skaičius dalyvautų 
rinkimuose. Parinkti buvo ir 

kevičius.
$7 — K. Karalius.
$5 — V. S. Akelaičiai, M. 

Aukštuolis, V. Bacevičius, M. Ba
lys, Br, Bernotas, M. Blynas, 
K. Bražys, S. čipkienė, V. Degu
tis, K. Eidukaitis, V. Gelažiūnas, 
B. Grinčius, H. S. Idzeliai, J. 
Jakštas, A. Jonaitis, J. Kapčius, 
V. Kavaliūnas, V. Krivickas, S. 
Lazdinis, P. Lėlys, V. Macijaus- 

JPUTRAMENTAS)
Uniomumo arba itikfocto ndande^a 
gražiausius gėlės ir vainikai, aatka 

riu papuošimai ir sezoninės

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

nas, V. Nagevičienė, M. Nasvy- 
tis, Z. Obelenis, K. O. Palubins
kai, V. Palūnas, A. Raulinaitie- 
nė, A. R., A. Sadauskas, J. Ska- 
vicius, S. Slabokas, D. D. Staniš- 
kiai, J. Stankevičius, H. S. Sta- 
sai, J. Tallat Kelpšienė, P. Ta- 
mulionis, E. Variakojis, F. Zylė, 
K žigas.

GUžAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 30834

kas, J. Milas, $2 Jiešmantienė, J. 
Sukis, $1 R. Saukai.

Kelios pavardės neįskaitomos. 
Viso surinkta $1,063. Visos au
kos yra skirtos Altui.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
CIevelando Skyriaus Valdyba

Lietuvių klube buvo išdalinti ba
lotai su kandidatų sąrašu ir pri
žiūrima, kad būtų balsuojama tik 
už penkiolika. Buvo taip pat tei
kiamos informacijos ryšium su 
balsavimu.

Balsavimai buvo atlikti gana 
sklandžiai. Apie 6 valandą jie 
baigėsi. Kai balotai buvo suskai-

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
\įr 2533 W. 71st Street
j, C* Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VAIRAVIMO PAMOKOS <
Poniutė Skrabalienė pradėjo 

imti vairavimo pamokas ir kele
tą valandų pavažiavusi paklausė 
ją lydinčio palydovo:

Kiek man dar trūksta, kol ga
lėsiu savistoviai vairuoti?

— Dar trijų,* atsakė instruk
torius.

— Jūs manote, trijų valandų?
— Ne, dar trijų automobilių!

balsavimai parodė, jog Rockfor- 
do B-nės Apylinkė ne tik nesu
silpnėjo, bet k&ip tik priešingai 
— ji vis auga, vis daugiau lietu
vių pritraukia. Džiugu ir tai, kad 
ją remia tide senesni, tide jau
nesni lietuviai.. žvalgas

Susirinkimų ir parengimų

— Amerikos Lietuviu Piliečiy Pašal
pos Klubo 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.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

koliūnai, D. Trimakas. 1
$20 — A. Dovydaitis, Dr. J, 

Mačiulis, J. Mockus, A. Pautie- 
nis, P. Sėjonas, P. Stravinskas. 

- $15 p— S. Astrauskas, J. Au- 
gustinavičius, B. Gražulis, A. 
Nasvytis, Dr. K. Pąutiems, A. 
Vaitėnienė; V.' Valys, O. žilins-

$10 — V. Apanius, P. P. Bal
čiūnai, P. Bielinis,; V. Biliūnas, 
Dr. Bridžius, V. A. čepukaičiai, 
J. G. (Syvai, J. J. Daugėlai, K. 
Gaižutis, A. Garka, Z. Gobis, J. 
Gudėnas, T. Janulevičius, V. Ja- 
nuškis, S. Jurgaitis, X Kaklaus- 
kas, A. Karklius, K. Karpius, L. 
Kazėnas, P. Kliorys, R. Kudu-

kas, E. Malcanas, O. B. Maže
liai, K. Menca, V. Plečkaitis, 
V. Rutkauskas, J. Staniškis, X 
Stempužis, E. Stepas, A. Styra, 
E. R. šilgaliai, J. Švarcas, A. Va
laitis, R. Valotka, J. O. žemai
čiai, S. K. Žiedoniai.

ALEKSAS STANBERGAS
Buvęs Lietuvos Policijos 

tarnautojas
Gyv. 9721 So, McVicker Ave., 

Oakfawn, III.
Anksčiau gyveno Brighton 

Parko apylinkėje
Mirė 1970 m. birželio 18 die

ną, sulaukęs 60 metu amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Kauno m.

Amerikoj išgyveno 13 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Berta, 

sūnus Horst Krause, marti Ca
rol, anūkai 
vid bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Vokietijoje liko sūnus Harry 
Krause, marti Heidrun, anūkai 
— Frank ir Adolph. *

šeštadienį, 6 vai. vak. kūnas 
bus pašarvotas P. Bieliūno ko
plyčioje, 4348 So. California 
Ave.

Pirmadienį, birželio 22 dieną 
8:30 vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas 
Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Alekso Stanbergo 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

4605-07 So, HERMITAGE AVENUE
Tet: YArds 7-1741 - 1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTf

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
. DALYSE

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

(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

VIVIAN BALTO
Pagal tėvus Mathew

' Gyv. 7158 So. Fairfield Avfc
Mirė 1970 m. birželio 18 d^ 1:00 vai popiet, sulaukusi 41 metų 

amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliadę: vyras Clement, du sūnūs — Bruce h Thomas, 

tėvai — Sophie ir Bernard Mathew, uošvienė Sophie Baltas ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Pirmadier į, birželio 22 dieną 9 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 
i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Vivian Balto giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sifteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, tėvai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: XArds 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE



A. & L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX - < 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

toje apylinkėje. Birželiof — Muzikas Faustas Strolia^ 
1$ CHICAGOS IR1.2d . ten buvo nušautus polici-jsu šeimų birželio 20 d. išvyksta^ 

’ninkas Brown. įj Dainavos moksleivių stovyk
lą. Jis ten praves jaunimui

♦ » « a « to •Pabrango pragyvenimas
Paskelbti Darbo biuro duo

menys rodo, kad per gegužės 
greitkelio svari. mėnesį Chicagoje pragjweni- 
—jaa—atd Jnas pa|,raBgO beveik dviem

ketvirtadienio naktį žuvo šeši trečdaliais nuošimčio. Labiau- 
žmonės ir vienas buvo sužeis-!pabrango drabužiai ir ina- 
t<lS. ’

Dar nėra tikrai ištirta, kaip 
du automobiliai susidūrė. Ma
tyti jie greit važiavo. Užmušti 
buvo Anthony Boggia, Michaelį,- - ' , . ...
Curler. Mario Trisolleri ir P. paslį"l< kelluv“‘ buv“ 
Capato. Trys j, gyveno pietį- ,^5 pas'
nėję Chicagos miesto <lalvje,!kUd“? keta d,‘“as ke “vuu- 
o Curler - Siaurinėje. Spėja. “ -|Vyko 'lsa e,lė 
ma, kad jie važiavo viename i 
automobilyje. Kitas automo
bilis užsidegė ir’mirtinai apde
gė juo važiavusieji asmenys.
Jų tapatybė dar neišaiškinta.

Greitkelio avarijoje 
žuvo 6 žmonės

Stevenson
joje netoli Tri-Stąte kryžkelės,

Nušovė policininką
Penktadienį, anksti rytą, 

prie Union ir 74-tos, buvo nu
šautas Englewood distrikto 
policininkas Keeneth G. Ka- 
ner. Nušautas jis buvo auto
mobilyje, kuri apsupo gauja 
jaunuolių.

Policija suėmė penkis jau
nuolius, kurie buvo apsigink
lavę.

Tai jau antras policininkas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, ill. 60632. Tel. YA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. B A C E V I Č ! U S
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

žiausiai maisto praduktai.

Suėmė keltuvų plėšikus
Chicagos vidurmiesčio di-

dieni apiplėšimo 134 N. LaSal
le pastato keltuve policijai pa
sisekė pagauti du plėšikus, bū
tent Dee Pettis ir Larry Brown 
(abu negrai).

TRUMPAI

— Balfo atstovas Valerijo- 
■ Šimkus gavo iš Naujienų šim- 
i to dolerių vertės Įvairių kny
gų, kurias ateinanti sekmadie
nį dalins Bučo darže vykstan
čiame Balfo piknike.

— Ketvirtadienio vakarą iš 
. Čikagos Į Romą išskrido 150 
lietuvių, kad galėtų dalyvauti 
Įrengtos koplyčios atidaryme. 
Iš Įvairių kitų valstybių liepos 
7 dienai Į Romą suvažiuos 
daugiau negu 500 lietuvių. Iš
kilmių metu mišias laikys Ro
mos vyskupas Morrelli, bazili
kos valdytojas.

— Iš Lietuvos ateinančios ži 
nios sako, kad paskutinėm 2 
savaitėm valdžia leido chuli
ganam griauti šventvietes.

— Pranas Zaleckis, » sulau
kęs 80 metų, guli Monticello 
slaugymo namuose. Jam buvo 
nupjauta viena koja, jis nu
stojo 50 svarų svorio. Nuotai
kas pas jį jau pasitaisiusi ir jis 
tikisi netrukus visai atsigauti.

— Ona Mikaitienė, gjw. 5629 
So. Wood St., buvo sėkmingai 
operuota Central Community 
ligoninėje. Vidurių, operacij'a 
sėkmingai pavyko. Ji tebeguli 
320 kambaryje, bet netrukus 
rengiasi grįžti namo.

t

2212 W. Cermak Road

PREMIJOS RAŠYTOJAMS

HELP WANTED — MALE 
Darbbiinky Reikia

MURO 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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS dir
bančiam vyrui 72-ros ir Claremont 

Ave apylinkėje. 
Tel. PR 8-2108. NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

muzikos bei dainų programas. 
Čikagon grįš liepos 5 d.

— Pianistas Mindaugas Ma
čiulis laimėjo North Western 
universiteto stipendiją į 4 sa
vaičių Wisconsino ' Meno sto
vyklą. šioje stovykloje daly
vaus įvairių meno sričių stu
dentai. Stipendijos yra skiria 
mos tik talentingiems studen
tams. Būdinga, kh<Į konkursą 
stipendijai gauti nulėmė Įre- 
korduotas Mindaugo piano 
koncertas, kuris buvo Jauni
mo Centre prieš du metus.

— Vidas Juškelis, 13 m. bai
gė pirmuoju mokiniu St. Ag
nes pradinę mokyklą ir už vi
sus geriausiais pažymiais išlai 
kė egzaminus Į St. Rita aukšt. 
.mokyklą, gaudamas 2 m. sti
pendiją. Vidas laisvalaikiu 
domisi astronomija. Jis yra 
Zitos Juškelienės ir prieš 3 m. 
tragiškai žuvusio sportininko 
Juliaus Juškęlio vienintelis sū
nus. Gyvena Čikagos Bighton 
Parke.

— Edmundas Paulauskas, di
džiųjų helikopterių pilotas Viet
name, yra parvažiavęs atos
togų į Čikagą pas savo tėvus. 
Paulauskas užsakė Lithuanian 
Plazos repliką, kurią pasiims 
grįždamas i Vietnamą.

Įteikimas Įvyksta šeštadienį, bir
želio 20 d. 8 v. v. Jaunimo Cen
tre. Premijuotų rouiamj mon
tažą paruošė Anatolijus Kairys. 
Išpildys jaunimo teatro aktoriai 
Lidija Jadveršytė, Marija Eivai- 
tė, Rimvydas Vasiukevičius, 
Liucijus Alenskas. Koncertinę 
dalį paruošė solistė pedagogė 
Izabelė Motiekaitienė. Išpildys 
Danutė Bajelytė, Aušra Baro- 
natytė, Zita Burneikytė ir Vid
mantas Aleksiūnas, pianu pa
lydint Monigirdui Motiekaičiui.

(Pr).

HELP WANTED — MALI 
Dirbtainky Reiki*

CARSON PIRIE SCOTTS
7 CONTINENTS RESTAURANT 

AT O‘HARE FIELD
6 Days per week. Liberal company benefits with excellent 

_ earning potei

OR APPLY PERSONNEL OFFICE
CIRCULAR BUILDING O’HARE FIELD

HELP WANTED FEMALE
Darbininkių Reikia

MOLD MAKER
Experience in making and repairing 
molds used, anti compression and 

transfer molding of plastics. 
Fringe benefits.

HARRY DAVIES MOLDING CO. 
4920 W. BLOOMINGDALE 
- CHICAGO, ILL. *

65 E. HARRISON ST.

Tel. 427-8000
MODERNŪS, 

PATOGŪS KAMBARIAI
Privačios vonios, Oro, vėsinimas. Te

levizija. $40 savaitei. 
KVIEČIAME APŽIŪRĖTI.

Vieta mašinoms, arti parkas, ežeras 
ir Michigan Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nm. mL 2*om — Pardavimui

RIAL ESTATE FOR SAU 
Mamai, Žomi — Pardavimui

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

DEL VISŲ WORMACUU, KREIPKITĖS į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

MILWAUKEE 
PROTESTANT HOME 

in 
MILWAUKEE, WIS. 63211 

Offers Excellent 
Immediate Opportunities 

for 
REGIST1 

, 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

Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BOTŲ NUOMAVIMUI — ARIAT AS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PR<

TYPIST —
TELEPHONE OPERATOR

One giri office for Electronic Parts
Distributor. ’ Must be good tjyist, 2735 WEST 71st STREET 
and know invoices, purchase orders

■ and Company procedures. Some lite 
bookkeeping. 5 day week. Good' 
future. Located vicinity o£ Midway 

Airport.
ELECTRONIC CONECTOR 

CORPORATION
Tel. 767-1503

..................... ....... ...... ......... ............................ ■............................................................. «.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI su 
baldais ir visais patogumais, pensinin

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

TO LEARN NEW FRIDEN 
COMPUTYPER 

Steady. 37% hour week. 
No experience necessary. 

Near Union Station. 
Call RA 6-5622

NEBRANGIAI IŠNUOMOJAMAS šva
rus miegamas kambarys, galima ga
mintis valgį. 6811 So. CLAREMONT.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS Brighton Parke. 

Tel. 376-5440

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogy Vietos

ST. MARY’S STAR
OF THE SEA PARAPIJOJE

Pirkite tą puikų namą už pasakiškai 
— tik 26,500 dol. 3 dvi-

NAUJA VIETA
5 BUTŲ, 15 metų modernus mūras 

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

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

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 8,000 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._____

rūs 6—3 ir 2 kambariai. vonioj. 
Naujas šildymas gazu. garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

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

in Chicago for 2 adults, 5 day week, kainą . . ___
own private quarters, good salary & 8ub° dydžio miegamieji. Pristatytas quette Parke $43300

home for right person. jaukus seimos kambarys. Ekspertų PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva-
642-8028 - - ----------nėms ar svečių priėmimui ir vaišėms.

------------------------------------ -------------šilto oro srovių gazo šilima. 2 maši-
FRAN TAYLOR PERSONNEL ?£ gaS;„

• INSURANCE SPECIALISTS

home for right person.
įrengtas beismontas geroms vakaro-
_  • _ y? __ _ • • • _ ♦ 

šilto oro srovių gazo šilima. 2 maši-

vės.’ Vardan savo laimės skambinkite 
stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar! 
254-8500

100% Free to Applicant
23 E. JACKSON 922-7093 Marquette Parke.; $13,800' pajamų.

KANKAKEE UPĖS 
PAKRAŠTYJE,

75 mylių atstumoje Į pietryčius 
nuo Chicagos, 18 mylių nuo Val
paraiso, parduodami 4 akrai 
derlingos žemės, apaugusios 
Įvairiais medžiais ir vaisme
džiais, moderniškai įrengtas ir 
gerai užlaikytas gražus 6 kam
barių namas ir garažas. Liga 
verčia savininką skubiai par

duoti su nuostoliais.

PARDUOS NAUJĄ 8 BUTŲ NAMĄ

Tel. HE 4-2323
NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

SWITCHBOARD TYPIST
Small keyboard lite typing electric MARQUhTl’E PARKER gražioj 
typewriter. Must.liave some know- vėj parduodamas labai puikus 2 butu 
ledge'of payroll'and enjoy working mūrinis namas ir 2 auto garažas, 
with figures. Small A.C. office di- Gazo šildymas._ Prašom susitarti tel 
rectly off expressway. Must drive. 1 

Private parking.^ I -
Call HA 7-4805 'MARQUETTE PARKE parduodamas

------------------------------------------------ 6 kamb. mūro namas, kabinet virtuve, 
GENERAL ELECTRIC CREDIT pramik vonia, natūr. židinys, karpe- 

Corp now has several openings in its 771^1 RUPir^* '
new office. Interesting wk. and con- iei*
genial surroundings. Easy to reach S. ~
side loc. Some typing req. Good salary, GERIAUSIAS Iš GERIAUSIŲ 
outstanding benefits. C “ 

for interview.
10924 So. WESTERN

An Equal Opportunity Employer

— šiais metais kiekvienas gali 
turėti oro vėsintuvą. Gradins- 
ko krautuvėj yra tokių vėsintu
vų, kurie tinka visur. Jie jma 
mažiau elektros, kaip laidynė 
(prosas). Tie vėsintuvai vėsina 
ir švarina orą, išima drėgmę. 
Langan Įstatomi per minutę. 
Gradinsko krautuvė yra Čikago
je, 2512 W. 47th St., telefonas 
FR 6-1998., (Pr).

737-720L
šioje kontoroje daromi ir Rūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan-

PERKAME, PARDUODAME, ĮMAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas. - ’

REAL ESTATE AND BUILDERS

PRospect 8-5454

3

254-8500,

QUARTERLYHIGH RATES

MEET YOUR IDEAL DATE2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
nemolCall: Frank Zapolis

Muziko Strolios atsiminimai GA 4-8654: i

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LA 1-6047

NSURED

HOME INSURANCE

$5,000 minimum 
2 year certificate

SKUBIAI PARDUODAMAS PALIKI
MAS prie 72-ros ir Talman. 6 kamba

riai, 3 miegamieji. Mūras.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Passbooks 

5 ’/2 % 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

LAIKRODŽIAI IR BRANGRWYBtf 
PardavfmM Ir Ttltymi* 

WA WUT 49Hi STREET 
T*l.: REpublte 7.1941

Drauno Bar- i Telephone — 539-2592 (Area Code 414) 
’ • Invitations and Printed Mape are

available.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. Ž U K A U S K A S

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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.

XI XX o v X XI W M,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Sk).

♦ Kviečiame i talka! Lietuviu 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame i talką ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri-Į 
ima: Naujienų, J 
caus, Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistu leidiniu 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

. Adresas: Juozas Kapočius,
361 W. Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730, 

Namų (617) 282-2759.
(Pr)

Kreiptis Į savininką telefonu 

422-2835, 
kad susitartumėte apžiūrėti.

Dedicated to Couples and 
Families

MEET THE FRIENDLIEST 
PEOPLE ON EARTH ...

THE NUDIST
■

ENJOY GOOD HEALTH
The many Healthful Activities: 

Swimming - 48’x3(T “L” shaped pool, 
Sauna, Golf, Camping, Etc. 

Affiliated with
American Sunbathing Association 

Central Sunbathing Association, Inc.
Member Burlington Chamber of • 

Commerce.
The Largest Nudist Resort in the Mid
West. First Open House — Sat. & 
Sunday — June 27-28. No Charge — 

$2.00 for Parking only.
MARGE AND RAY DUNDORE
P. O. Box 246 — Burlington, 

Wisconsin 53105

w. Journal experience 
and 

figure aptitude.

CALL 927-5910

Call 339-4080 Didelis ir puikus .geresnės kokybės 6 
kambarių ranch tipo mūrinis namas, 
5 metų senumo. B .'dvigubo dydžio 
miegamieji. Iškilmingas, ' formalus 

į valgomasis. Puikiai įrengtas beišman- 
tas su visokiais priedais, kokių tik 
yra - galima, pageidauti. 2 vonios, 
Įmontuota indams plauti mašina ir 
virtuvė, šoninis įvažiavimas. Netoli 
87-tos ir Kedzie. Bus bargenas Jums, 
jei tik paskubėsite. Skambinkite ste

bukladariui! 1

BY OWNER 
bedroom brick bungalow.

Full basement, attic.
Hot water gas heat

2 car garage.
Tel. 247-6042

TTATAT TRTT-
PARAPUOS KLEBONIJAI

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

asmeniui. 
734-2300

MT. GREENWOOD parduodama rezi- 
decija iš 5% kamb., 3 mieg., rūsys, 
pastogė, vandens šiluma. Sklypas 

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

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

AAA EMPLOYMENT AGENCY 
162 No. STATE

ARTI NAUJO VIENUOLYNO Mar
quette Parke parduodam. 7 kamb. 
tvirta mūrini narna ir 2 auto mūro 
garažą. Kabinetinė virtuvė, gazo šil

dymas. TeL 737-7202.

Į- Casualty Company

CALL

COMPUTA MATCH 

623-1116

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus 
su rūšių namo apšildymo pečius 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). .Darbas atlie-

• DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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).
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Turiu leidimus dirbti mieste ir 
užmiesčiuose. -

Domas Žukauskas
M.EATIhTGr & SHEDST* jMJIs*ikAL 

4444 So. Western Ave^ 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairiu pro- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

' PASISEKIMĄ BIZNYJE

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 m etų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba

me. Nudažome namas S lauko Ir at
liekame •‘tuckpointing” darbus. Bmme 
apdrausti, visas darbas garantuotas.




