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AŠTUONIOLIKMEČIU IBALSA^IMO TEISĖ
KAIP INKORPORAVO ČEKOSLOVAKIJA 

Į TARYBINIU RESPUBLIKŲ GRETAS
Jogailaičiy pilyje buvo baigtas išprievartavimo aktas

PRAHA (DP). — Gražioje karaliaus Vladislovo Jogailaičio 
- pilies salėje Hradčanuose Leonardas Brežnevas ir Gustavas Husa- 

kas pasirašė “draugingumo ir tarpusavės pagalbos” traktatą tarp 
Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos. Paskui sovietų premjerai 
Kosyginas ir Strougal traktatą kontrasignavo ir pagaliau keli 
šimtai partijos ir valdžios dignitorių ir valdininkų išlenkė po 
taurę šampano “už brolišką bendradarbiavimą” su tais, kurie 
okupavo Čekiją ir Slovakiją.

mentų pasirašyme nedalyvavo, 
bet buvo drauge su čekoslovakų iŠ VISO PASAULIO

■ <*’jL

svarbiausieji traktato nuostatai 
neužilgo bus paskelbti viešai.

Sovietų skaitlingą delegaciją, 
vadovaujamą Leonardo Brežne
vo ir Kosygino, atskridusią iš 
Maskvos Į didžiausio saugumo 
priemonėmis aprūpintą Prahos

madienį paminėjo 30 metų su-

ministeris pirmininkas Strougal 
ir kiti aukšti pareigūnai. Visa 
sovietų delegacija skubiai nuvež- 

. ta j kariuomenės ir policijos stip
riai saugomą Hradčanų pilį, te
nai užsidarė ir pilies per visą

ke, -Prancūzijoje, kur vokiečių 
puolimas suvarė į jūrą anglų 
ekspedicinį korpusą ir jis. su di
deliais nuostoliais sugrįžo iš Eu
ropos į Angliją. Anglai yra vie
nintelė tauta, kuri sugeba švęsti 
ne tik laimėjimus, bet ir pralai
mėjimus.

DETROITAS. — Automobilių 
unijos vadas Woodckok pareiš
kė, kad jo unija iš darbdavių rei
kalaus 8% algų pakėlimo. Bus
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tyje atgabenęs čia matomą keliamąjį prietaisą Jt2—F3 jį sklandymo būdu nuleido į sausa ežerą 
prie Edwards, Calif.

PREZ. NIXON PASIRAŠĖ BALSAVIMO
AMŽIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMU
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas pirmadienį pasi

rašė įstatymą, pagal kurį pakeičiamas balsuotojų amžius. Pakei
čiamas ta prasme, kad suteikiama balsuoti ir jaunesnio 
amžiaus gyventojams. Balsavimo amžiau^ riba nustatoma tokia: 
visi sulaukę aštuoniolikos metų, pagal Kongreso priimtą ir Pre
zidento pasirašytą įstatymą galės balsuoti (žinoma, jeigu jie bus 
piliečiai).

Kanados naujienos
Imigracija lieka nepasikeitusi

; OTTAWA (CP). —Migraci
ja į Kanadą per pirmuosius tris 
šių metų mėnesius liko praktiš
kai nė kiek nepasikeitusi. Per
nai per tą laiką — nuo sausio 
iki kovo

tacijos su sovietų delegacija buvo 
atliktos toje pilyje.

kėlimo, kylant pragyvenimo kai
noms. r. ‘ 7 ■-= - -- -. -r . . -.>•,» .t j- . . ? ■*- : \

"Amerika Į Maskvą pareina per
pasakė Italijos koncerno Įgal

a, nes jų

Okup. Lietuvoje 
paminėtos sukaktys

Keli okup. Lietuvos mokslinin
kai gegužės mėn. pabaigoje —

inis
L

igoje pačiame
svietų Sąjun- birželio mėn. pradžioje paminėjo

imigravo 30,788, šie
met per ta patį laika imigravo 
30,783.

• Daugiau kaip pusė visų imi
grantų (17,137) apsigyveno On
tario provincijoje, kiti pasiskirs
tė sekančiai: Kvebekas 5,169; 
Britų Kolumbija 4,112; Alberta 
2,189; Manitoba 1,104; Naujoji 
Škotija 371; Saskačevanas 334; 
Naujas ’Brunsvikas 180; Neu- 
foundlandas 110; Yukonas ir 
šiaurvakarių Teritorijos 57; 
Princo Edvardo Sala 20.
Torontas kalba apie sterilizaciją

TORONTO. — Greičiausia, jog 
ateityje gausingos šeimos, no
rinčios gauti metropolinio To-

stiprinsianti broliškus santykius 
tarp Sovietų Rusijos ir Čekos
lovakijos, bet, be abejo, būsian
ti sveikinama ir kitų socialisti
nių valstybių.

Toks Brežnevo suformulavi-

tiksiu legaiizuou vau. srezne- 
vo doktriną” apie socialistinių 
valstybių suverenumo ribotumą 

' ir pasidaryti pavyzdžiu pana
šioms sutartims su kitomis so-

ROMA. — Popiežius paskelbė 
pirmąjį kroatų šventąjį, pran
ciškoną Nieholą Travelic, kuris 
14-tame šimtmetyje buvo mu
sulmonę nužudytas Jeruzalėje. 
Ta proga Popiežius suteikė pa
laiminimą keturiems milijonams 
kroatų, kurie Jugoslavijoje su-

narnomis apsimokėjimo kasomis ir užrašais: anglų kalba. Bet toje 
krautuvėje pirktis gali tik svetimšaliai, o rusai gali tik pro langus 
vidun žiūrėti ir gėrėtis.

Stambus stiprus durų sargas 
maskviečių vidun neįleidžia, ka
dangi mėsas, ikrą (kaviarą),

jugoslavų .vyskupai ir 400 kata
likų kunigų.

•ADENAS. — Nežiūrintpasie
nio susikirtimų, Saudi Arabija 
nusiuntė Jemeno respublikai

Brežnevui su Kosyginu atvažiuo
jant į'Pragą, Maskvos “Pravda” 
paskelbė paties Svobodos straips- maisto produktų, nes Jemene jų 
nį, kuriame rašoma, .kad esą, šis 
traktatas pradės naują dar glau
desnio tarp Sovietų Sąjungos ir 
Čekoslovakijos bendradarifiavi-

Įima pirkti tik "turint specialų 
skriptą tbiletelį), iš anksto nu
sipirktą už dolerius ar kurią ki-’ 
tą tvirtą svetimą valiutą.

Rubliai ir visų kitų sovietų blo
ko valstybių (satelitų) pinigai 
yra beverčiai šiame naujame 
supermarkete ir kitose specialiai

Čekoslovakijos respublika, rar 
šo savo straipsnyje čekų gene
rolas Svoboda, dabar yra neat
skiriama socialistinės bendruo
menės dalis ir tvirtas Varšuvos 
pakto sistemos, o taip pat Tar- 
pušavės ūkinės pagalbos (Kome- 
kono) elementas.

Prancūzų žinių agentūra spė
ja, kad artimiausiu laiku galima 
esą laukti viso sovietų bloko va
dų susivažiavimo, kuriame da
lyvavusių. Gomulka, Ulbrichtas, 
Kadaras ir živkovas. Tik Ru
munijos prezidentas Ceaucescu

dėl blogo derliaus trūksta.
TORONTO. — Will iam Kunst- 

ler, pagarsėjęs “7 konspiratorių” 
advokatas, buvo gerokai jaunuo
lių apstumdytas, kai jis sakė 
kalbą Toronto publikai.

WASHINGTONAS. — Laivy
nas iš 750 nupirktų helikopterių, 
jau neteko 400. Tai, esą, įvyko 
dėl to, kad tie helikopteriai turi 
defektų. Taip tvirtina kongre- 
sininkaš Yates.

valdžios ar partijos dignitorių.

NAHA, Okinawa. — Okina- 
vos japonai reikalauja, kad nu- 
sikaltę okinaviečiams Amerikos 
kariai būtų teisiami japonų teis
muose. Dabar nusikaltusius ka- 
rius teisia ir baudžia Amerikos 
kariuomenės teismas. KRL H

— Japonijoje, Sovietų S-gos 
tinklininfaj rinktinėje, kuri žai- 
dė su japonais draugiškas rung-

-tynęs, dalyvavo ir kaunietė M.
Batulytė. Ji pastaruoju metu bšv«« ProneMfo» proridMita* d« 
žaidė Maskvos “Dinamo” ko- <***»• yvo **'"•*•
mandoje.

skaičius nuolat didėja. Tos krau
tuvės, kur žemomis kainomis 
gaunamos pirkti geriausios pa
čių sovietų ir importuotos pre
kės, yra operuojamos Vnešpo- 
syltorgo.- Tai yra tokia sovietų 
organizacija, kuri specializuoja
si prekių pardavinėjimu už tvir
tą valiutą.

Diplomatų žmonos patenkintos
Iki gegužės pabaigos svetim

šaliai rezidentai su Vakarų va
liuta, daugiausia diplomatai, žur
nalistai, biznieriai ir vienas ki
tas rusas, turintis Vakarų valiu
tos, pirkdavosi specialėje krau
tuvėje netoli Ukrainos viešbu
čio. Bet ta krautuvė veikė pa
gal paprastose sovietinėse krau
tuvėse praktikuojamą sistemą, 
kur pirkėjai turi stovėti eilių ei
lėse ir pereiti keletą vietų, kol 
gali nusipirkti reikalingą daly
ką. Viena diplomato žmona ap
sidžiaugusi pasakė dabar super
markete nusipirkusi dalyką per 
5 minutes, kai anksčiau reikėda
vo sugaišti pusę valandos.

Italai moko rusus 
kapitalistinės sistemos

- ♦ ■ -

Maskvos supermarketą, prie 
Gorkio šr Bolšaja Gruzinskaja 
gatvių, pagal $2,000,000 kon
traktą pastatė Sovietų valdžia- 
su Italijos firma Sirce-Mater- 
prirn iš Milano. Italų koncernai 
parūpino tai krautuvei visus

įrengimus, tokius kaip mėsai, 
daržovėms įvynioti mašinas, 
šaldytuvų vienetus, lentynas ir 
pirkiniams vežioti vežimėlius, 
taip pat rusus išmokė kaip dirb
ti amerikoniškame supermarke- 
te. “Amerika ateina į Maskvą 
per Italiją”, pareiškė“ Sirce fir
mos atstovas Luigi Ingrami.

Luigi Ingrami pasakė, kad su
permarketui įrengimus Italijos 
firma pagamino, gaudami iš 
Amerikos koncernų licensijas. 
Sudarytu su SSSR kontraktu, 
bus pastatyta dar 14 tokių su
permarketų Maskvoje, Leningra
de, Soči ir Vladivostoke. Lenin
grade italai šią vasarą praves 
kursus, kuriuose rusus pamokys 
kaip vadovauti supermarketams.

vie-

to metilo
profili.

Nusikaltimai vėl 
pakilo 13 nuošimčių
WASHINGTONAS. — FBI 

statistika, paskelbta praeitą pir
madienį, parodė, kad nusikalti
mai Jungtinėse Valstybėse pra
eitų trijų mėnesių bėgyje pakilo 
13 nuošimčių. Tačiau teisingu
mo departamentas tvirtina, kad 
sunkiųjų nusikaltimų ratą šie
met yra lėtesnė negu buvo tuo 
pačiu metu 1969 metais. Gene
ral. prokuroro John Mitchell pa
reiškimu, tokių piktadarysčių 
kaip žmogžudystės, prievartavi
mai, apiplėšimai “sulėtėjimo 
tendencija1’ ypač pastebima mie
stuose su daugiau kaip 250,000 
gyventojų, nors nusikaltimai 
prieš nuosavybę, kaip antai au
tomobilių vagystės, įsilaužimai 
ir mažesnės vagystės padaugė- 
jusios labiau negu anksčiau.

Amerikos 58 miestuose su dau
giau kaip 250,000 gyventojų per 
pirmąjį praeitų metų bertainį 
nusikaltimų padaugėjo 17%.

Minkevičiui sukako 70 m. am
žiaus. Jis — Lietuvos augalijos 
tyrinėtojas, darbą Vilniaus uni
versitete pradėjęs 1940 m., kaip 
botanikos specialistas ėjęs įvai
rias pareigas. Jo specialybė — 
vad. žemesnieji augalai, kaip sa
manos, grybai, dumbliai, kerpės. 
Daugelio knygų autorius, buvo 
vyriausiuoju leidinio apie Lietu
vos florą redaktorium.

Prof. Jurgis Vidmantas pami
nėjo 70 m. sukaktį. Jis -
nas žymiųjų durpininkystės 
mokslo ir pramonės pionierių, 
Vytauto d. universitete pradėjęs 
dėstyti nuo 1936 m. šiuo metu 
mokslininkas yra Kauno Poli
technikos instituto darbo ap
saugos katedros vedėjas.

Vilniaus spauda paminėjo 
doc. Vyt. Palausko 60 m. su- 
kaktį. Jis—matematikas, darbą 
universitete pradėjęs nuo 1940 
m. Savo moksliniuose darbuose 
Palauskas nagrinėja funkcijų te
orijos klausimus, susijusius su 
matematine fizika. Dar pami
nėtas ir dailininko bei profeso
riaus Vyt. Jurkūno 60-metis. Jis 
yra iliustravęs Donelaičio “Me
tus” ir kt. rašytojų knygas. 
“Tiesa” (birž. 2) pripažino, kad 
dailininko kūrybai turėjo įtakos 
tai, kad jis 1941 m. buvo pasi
traukęs į Sovietų Sąjungos gi
lumą, dirbęs kolchoze ir vėliau 
sovietų armijoje. (E)

BEIRUTAS___Trys jauni ira
niečiai, norėdami gauti politinę 
globą Irake, pagrobė ore keleivi
nį lėktuvą su 91 keleiviu. Jie ap
laistė kelis keleivius gazolinu ir 
grasino juos padegti, jei lėktu
vas neskris į Bagdadą. Lakūnai 
taip ir padarė. Vėliau lėktuvas 
buvo iš Irako išleistas skristi į 
Kuwaitą — jo kelionės tikslą.

ACCRA. — Ganos valdžia pa
skelbė, kad 8 mylios nuo Ganos 
krantų amerikiečių ekspertai su
rado nemažus žibalo šatrinius. 
Už kelių savaičių paaiškės, ar 
apsimokės tuos šaltinius eksplo
atuoti.

buvo sterilizuotos, pareiškė Me
tro socialinės tarnybos komiteto 
pirmininkas Kari Mallette. Per 
praeitus metus iš labdaros šal
pos gyvenančių skaičius Toron
to mieste padidėjo 22; nuošim
čiais.

Mallette nuomone, nuolat di
dėjančios šalpos išlaidos turė
siančios priversti, kad tokios šei
mos, kurios turi du ar tris vai
kus ir yra numatytos ilgam iš 
šalpos gyvenimui, bus prievarta 
sterilizuojamos. “Noras turėti 
daug vaikų negalint jų tinkamai 
išlaikyti, yra tik savinaudišku- 
mas”, pasakė Mallette.

Nedarbas Kanadoje didėja

WINNIPEG FREE PRESS 
informacijomis, nedarbo rata šie
met gegužės mėnesį buvo 6.1%; 
balandžio mėnesį buvo net 6.6%, 
kas sezonine baze skaitant išei
na 5.6%. Pernai per gegužės 
mėnesį buvo 4.7%, o balandžio 
mėn. 4.8%.

Ontario nedarbo ratos iš 4.7% 
balandžio mėnesį nukrito i'iki 
4.2% gegužės mėn., bet pernai 
tuo metu buvo tič 3.2%. Preri
jose šiemet bedarbių gegužės ir 
balandžio mėnesiais buvo 4.5% 
ir 5.4%; pernai buvo 2.4% ge
gužės mėn. ir 5.4% balandžio 
mėnesį. Britų Kolumbijoje ge
gužės mėn. bedarbių buvo net 
8.1%; pernai balandžio mėnesį 
buvo 6.6% ir gegužės mėn. 
4.5%.
įtarti sacharinas ir phenacetinas

TORONTO (CP). — Dr. Bar
bara MacLaren, Toronto univer
siteto mokslininkė, paskelbė, kad 
sacharinas gali būti tiek pat 
kenksmingas kaip it cyklamatai. 
Didelėmis sacharino dozėmis še
riamos žiurkės įgavusios vėžį ir 
audinių sužalojimus. Pelėms 
po oda įleidus sacharino krista
lų, jos įgavusios pūslės vėžį. Ta
čiau pati mokslininkė tvirtina, 
kad mažomis dozėmis žmonėms 
sacharinas negali kenkti.

Edmonton (P). — Saskače-

Paprastai kai Kongresas pri
imta kokį įstatymą ir preziden
tas jį pasirašo, tai tas įstatymas 
įsigalioja. Tačiau balsuotojų am
žiaus pakeitimo įstatymo įsiga
liojimas kuri laiką dar bus abe
jingas. Tatai pabrėžė ir prezi
dentas Nixbnas, tą įstatymą pa
sirašydamas. Mat, nėra tikrai 
aišku, ar Kongresas turėjo tei
sę tokį balsuotojų amžiaus pa
keitimą padaryti. Prezidentas 
yra tos nuomonės, jog Kongre
sas tokios teisės neturi ir kad 
tokį pakeitimą galima įvykdyti 
tik priimant konstitucinę patai
są. Atsiklausė jis ir kelių eks
pertų, kurie irgi abejoja Kon
greso galia nustatyti balsuotojų 
amžių.

Kadangi prezidentas Nixonas 
nėra priešingas pakeitimui; bal
suotojų amžiaus, tai jis Kongre
so priimtą įstatymą pasirašė lyg 
ir sąlyginiai, patvarkydamas, 
kad generalinis prokuroras John 
Mitchėll tuoj paruoštų bylą, ku
rios tikslas būtų patirti ar pri
imtas įstatymas nėra priešingas 
konstitucijos nuostatams. Ta by
la bus įteikta Aukščiausiam teis
mui, prašant kaip galima grei
čiau ją išspręsti.

Jei pasirodytų, kad tas įstaty
mas nėra legalus, atseit, kad jis 
yra priešingas konstitucijai, tai 
tada bus dedamos visos pastan
gos konstitucijai pakeisti. Vadi
nasi, Kongreso bus pasiūlyta 
konstitucinė pataisa, susijusi su 
balsuotojų amžiaus nustatymu.

Toji Kongreso paruošta patai
sa tuoj būtų pasiųsta valstijų 
seimeliams (legislatūroms) pa
tvirtinti. Bet jeigu Aukščiausias 
teismas rastų, kad Kongreso 
priimtas įstatymas neprieštarau
ja konstitucijai, tai jis jau pra
dėtų veikti nuo 1971 metų sau
sio 1 d. Vadinasi, tada jau galė
tų balsuoti ir 18 metų sulaukę 
jaunuoliai.

Kaip žinia, dabar balsavimo 
teise gali naudotis tik asmenys, 
sulaukę 21 metų amžiaus. Tik 
keturiose valstijose balsuotojų 
amžiaus riba yra žemesnė, negu 
21 metai.

Naujam įstatymui įsigaliojus 
(o anksčiau ar vėliau jis tikrai 
įsigalios), prisidės apie dešimt 
milijonų naujų balsuotojų. Kai 
kurių keliamas klausimas, kokią 
įtaką tie milijonai darys Ame
rikos politikai? Daugelio many
mu, beveik jokios pakaitos ne
įvyks, nes jaunuolių balsavimas 
mažai kuo skirsis nuo vyresnių
jų balsavimo. Tatai paaiškėjo 
Britanijos parlamento rinkimuo
se, kuriuose pirmą kartą daly
vavo aštuoniolikmečiai.

LONDONAS. — Po ilgai tru
kusių derybų Britanija sutiko 
duoti savo valdomom Fiji salom 
nepriklausomybę nuo spalio 10 d.

vano universiteto ligoninė nu
traukė vartojimą phenacetino, 
kurio tabletės yra plačiai varto
jamos nuo galvos skaudėjimo ir 
slogų. Tos ligoninės reumatinių 
ligų skyriaus direktorius Dr. Per
cy pareiškė, kad phanacetinas 
galįs sukelti inkstų ligas.

t
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VEIDAI

Netikėtai ir nelauktai

par-

Naujiena; Skautę Aide pasi
rodo ilgesnė novelė, padavimas 
ar apyskaitė (jau skaitėme “Bur-

Vyturį”), kurią išartus iš žurna
lo vidurio, galima susegti į at
skirą knygelę. Po vasaros atos
togų pasirodys apysakaitė apie

(Įdėta “Skautų Aide” Nr. 6, 
birželio mėn., 1970).

miršęs, jog gali išjungti ir laik
raštį...

Čia tas laiškas. —

Mūsų Vyčio redakcija nėra jau taip labai nemokšiška, supran
ta trūkumus. Gal maloniausias momentas redaktoriaus gyveni
me yra, kai išleidžiamas naujas numeris ir kai, paėmus jį į ran
kas, gali juo pasidžiaugti, pasakyti “neblogas”. Deja, ir tokių 
neblogų numerių mes greitai nesulauksime, jeigu visi nešoksime 
Mūsų Vyčiui į talką.

NAUJIENOS. CHICAGO 8, IU___ WEDNESDAY. JUNE 24, 1970

Miela sese - broli!

šiais metais jau išėjo penki 
Skautų Aido numeriai. Pirmuo
sius tris siuntėme visiems, ku
rie S. A. buvo užsisakę praėju
siais metais; kas atsitiko, kad 
nematome Tavęs 1970 metų 
Skautų Aido prenumeratorių są
rašuose?

žolės nupjovimas ir pan. Vieno 
ar kito savaitgalio metu neįma
noma visko padaryti, todėl talki
ninkai prašomi pasirinkti kitus 
savaitgalius. Važiuojantieji į

Nuo šių metų pradžios persi
kėlęs Į Chicagą, Skautų Aidas 
kas mėnesį reguliariai lanko sa
vo skaitytojus. Naujoji S. A. re
dakcija nuoširdžiai stengiasi, 
kad laikraščio turinys ir išvaiz
da būtų patrauklūs visiems mū
sų bfoliams-sesėms. Kiekviena
me numeryje rasime įdomių 
naujų žaidimų, darbelių, užda
vinių paukštytėms-vilkiukams; 
skyrelyje “Mano skiltis” daug 
šviežios medžiagos, idėjų skilčių 
pratyboms, uždaviniams; platus, 
gausiai iliustruotas Mūsų Di
džiosios šeimos gyvenimas; pa
saulio ir skautiškų pašto ženklų 
dalis.

Netrukus pasirodys niekur 
anksčiau neskelbtos mūsų skau
tiškos praeities akimirkos. Pasa
kojimai apie žvėris, paukščius, 
tolimuosius pasaulio žemynus; 
pačių sesių-brolių kūryba; skau
tiškų leidinių apžvalga, kiekvie
no mėnesio pažymėtini lietuviš
ko ir skautiški įvykiai — tai vis 
naujos Skautų Aido įvairybės šių 
metų puslapiuose.

Linksmai žiūrėdami “Pro pa-

Namie, kaip paprastai, spau
dos ir laiškų perkratymas — be
ne įdomiausia poilsio dalis.

Ir -čia vienas laiškas tiesiog 
įdūrė. Negali būti, kad aš ap
sileidęs! Mano abu sūnūs — 
skautai. Myliu juos ir mėgstu 
jų organizaciją. Pats vežu į su
eigas, iškylas, stovyklas. Pernai 
buvau išrinktas ir į Tėvų Komi
tetą. Kaziuko Mugei ruošiantis 
— rūsyje leidžiu įrengti visokių 
prasimanymų dirbtuvę.

Laiškas, kurį netrukus skaity
sime visi, tiesą sakant yra labai 
mandagus, atviras ir nuoširdžiai 
mielas. Jame nei žodeliu neuž
simenama, kad padariau kokį nu
sikaltimą ar papildžiau nuodė
mę. Betgi išgirdau širdyje bal
są, koks aš atbukęs spaudai. Ta
rytum laikraščiai krinta iš dan
gaus, kaip mana, kaip dovana ! Są 
Žihingai apmoku visas sąskaitas 
už elektrą, dujas, telefoną, kad 
neišjungtų, o visai buvau pa-

- 1970 metais, ASS centro valdybai sutikau redaguoti Mūsų 
Vytį ir išleisti jo 5 numerius, šį darbą, prašant, kiek jėgos leis, 
stengiuos atliktu Tuo pačiu kreipiuosi į visas ASS skyrių valdy
bas, prašydama pagalbos. Tegu Musų Vytis visiems Akademi
kams Skautams tampa svarbia ir reikšminga mūsų skautiškos 
šeimos dalimi.

TRAUKINYS
Naktis. Visiška tyla. 
Žiūriu pro langą — 
Viskas tik juoda.

Staiga išgirstu balsą — 
Kaukimą. Lyg ir vilko.
Tyla pasibaigė. Nutrūko.

Pamatau mažytę žvakelę 
Toli, toli ji šviečia 
Juoda naktis pasibaigė.

Lemputė didėja, 
Staugimas kartojasi — 
Artėja traukinys.

įkempa jau didesnė
Ir staiga — raudonos šviesos
Blykčioja, varpeliai skamba.

Iš kelio visi; Pavojus! 
Artėja juodas slibinas.
Jis kaukia, kelia triukšmą.

Jau čia atkeliavo
Triukšmingas traukinys, 
Jis taip greitai lekia — v® -

Ir jau nebėra —
Vėl visiška tyla, 
Vėl tik juoda naktis.

Dalia Mačiukevičiūtė, 
Kernavės tuntas

Mūsų Vytis yra nebloga veiklos sritis visiems akademikams 
skautams pasireikšti, susipažinti su savo narių atsiekimais, pasi
reiškimais, skyrių veikla. Tačiau labai gaila, kad dauguma skyrių 
apie savo veiklą tyli, o vėliau yra nepatenkinti, nematydami Mūsų

Plačaitė (rudenį buvusį tauty
bių festivalio karalaitė) ir B. Pė- 
trauskaitė.

Mūsų žavingos juostos, pagal
vėlės, verbos ir dailūs medžio 
dirbiniai traukė akį daugelio pra
einančių lankytojų. Malonu bu

lių kampų į agentūrą ir pasiun
čiau čekį. :

Dabar mano sąžinė rami
Tėvas J. L.

DARBAI
k Lietuviškas kampelis Cook 

County ligoninėje. Gegužės 1 d. 
suruoštoje Cook County ligoni
nės tautybių parodoje “Kerna
vės” tuntas Įruošė lietuvišką 
kampelį —gražiais medžio, gin
taro ir audinių eksponatais pa- 
pūošdąmas lietuviams skirtą sta
lą. Eksponatus iš “Kernavės” 
kraičio skryynių ir iš kitur su
rinko ir išdėstė tuntininkė ps. 
D. Dundzilienė, talkinama sesės 
B. Lintakienės. Parodoje pasi-

viu broliu Algiu Drimba, kurio 
juokingus nuotykius (su pieši
niais) seksime per daugelį žur-

26). Lygia greta stovyklaus 
Aušros Vartų ir Utuanicos tun
tai. “Kernavės” tunto vadija la-

Mes, akademikai skautai, esame pripratę per daug į save iš 
neigiamos pušės žiūrėti. Per suvažiavimus, stovyklas, sueigas 
dažnai tenka išgirsti įvairių nepagrįstų nusiskundimų apie ASS 
centro valdybų bei skyrių veiklą. Nemažai nepalankių žodžių pa
sakoma ir Mūsų Vyčio reikalu: “Vėluojasi”, “visai neišeina”, arba 
“neskaičiau jo jau keleri metai, nes nėra ką skaityti”, “nieko apie 
mus nerašo”, “daug klaidų”. ' .. -

ATVIRAS ŽODIS ATVIRIEMS KRITIKAMS 
Ar tik vienas dirbs, nersis iš kailio? Niekas nepadės?

ną daugeli su Lietuva supažin
dinti! - Ašenajus 

1 r ... • . X . „ ’ ’ < .
. t ■ '

★ Vyksta gyva registracija į 
“Sietyno” stovyklą. Chicągos 
“Kernavės” tunto vadija prane
ša, kad birželio 15 d. prasidėjo 
visų tunto statučiu ir paukšty
čių registracija į šios vasaros 
stovyklą. Stovykla,. kuri pava
dinta “Sietyno” vardu, vyks Ra
ko ąžuolyne (Custer, Michigan) 
ir truks dvi savaites (liepos ,12-

vietovių skautų-čių tėvai bei va
dovai. Talkos būdu atlieka-

Kas man beliko daryti?
Laišką užverčiau ir akimirks

niu atsistojau. Nubėgau už ke-

ĮŽODIS CLEVELAND© "NERINGOS" SKAUČIŲ TUNTE

Skautės įžodį duoda: A. Aukštuolytė, V. Kijauskaitė, R. Motiejūnaitė, D. Urbaitytė, D. Strimaitytė 
ir j. skautės — Audra ir Ingrida Giedrytės. Prie vėliavos (nematyti) įžodį duoda D. Palubinskaitė.

taip jau iš seno įprasta: prikalbiname kuri narį prisiimti kurias 
nors atsakingesnes pareigas, ir tas tegu vienas dirba, neriasi iš 
kailio; mes nepadėsime, tik retkarčiais pasakysime šiurkščius 
kritikos žodžius.

Skautininkas

AUGUSTINAS ORENTAS,

Skautu Aido" administratorius

TRYS KARTOS PRIE VIENO STALO (VISI VADOVAI)

Birželio 12 d. Liet. Skauty Brolijos Vyriausias Skautininkas v. s. Petras 
Molis lankėsi Cieveiande. Čia lietuviškosios skautybės veteranu V. A. Šen- 
bergu Šeima pakvietė ji su dukra ir visą "Pilėny" tunto vadija užkandžiams.

VS — antras iš kairės.
' V. Bacevičiaus nuotr. ’

’NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

paprasta miško fantazija jau
niems ir suaugusiems) ir vienos 
skilties nuotykis (apysaka) Ka
nados miškuose.

Skautų Aido puslapiai pasi
puošę naujomis užsklandomis, 
piešiniais ir vinjetėmis; gausūs 
skautinio gyvenimo — iškylų, 
švenčių, stovyklų, mugių — nuo
traukomis; tikriausiai jau ir sa
ve radai. Jei ne — skubiai pa
rašyk apie savo vienetą ir su 
nuotrauka siųsk Skautų Aidui! 
Mes laukiame.

Kartu laukiame ir kviečiame 
skubiai atnaujinti Skautų Aido 
prenumeratą, kad S. A. ir to
liau būtų TaVo mėnesinis sve- 
čiaŠĮ Skautų Aidas yra* visų lie
tuvių skautų-skaučių laikraštis. 
Remkime, skaitykime ir kitus 
paraginkime!

Skautų Aido metinė prenume
rata — 4 dol., garbės prenume
rata — 10 dol., garbės leidėjo 
pren. — 25 dol. Prenumerata 
siunčiama administracijos adre
su: s. A. Orentas, 6840 South 
Campbell Ave., Chicago, Ill. 
60629, SKAUTŲ AIDAS.

ALONŲ LAIŠKĄ
Vienas nusiraminimas: gal dar koks šimtas 

tokiy laišky gavo
Aną atmintiną dieną buvau labai gerame ūpe: žmonai 

vežiau linksmą žinią, kad, dėl Amerikos pragyvenimo pabrangi
mo, pakelta ir mano alga. Atostogaują du mano sūnūs ir kaimynų 
berniukas kieme pasitiko šviesiais veidais, ir leidau jiems ma
šiną įvairuoti į garažą.*

* Saulės akiniai suklaidino 
korespondentą. Mūsų korespon- 
dentas telefonu praneša, kad bir
želio 7 d. iškilmėse, kurios bu
vo skirtos Chicągos Marquette 
Parko lietuvių vietovės “krikš
tynoms “The Lithuanian Plaza” 
vardu, jis buvo užsidėjęs saulės 
akinius, kaip ir tūkstančiai tos 
dienos žmonių. Diena buvusi 

•karšta, o saulė neįprastai sti
pri. Saulės akiniai, esą, jam su
painioję ir iškabintų lentelių 
spalvas, kurias klaidingai apra
šė praėjusioje “Mūsų Skautijos” 
kronikoje. Jo pranešimo pabai
ga iš tikrųjų turėjo būti tokia:

_ “KeB tūkstančiai lietuvių, da
lyvavę turiningose iškilmėse, jau 
matė kabančius geltonos spalvos 
skydus su žalių raidžių įrašu:

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už- 

i laikyt:, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 

i lentynas; patikrinti visus užrašus, 
t kad nejvyfcty klaidu, nes vaisty su
maišymas galt būti fatališkas. Patik- 

. ritjti, kokiu vaistg trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui 'pasiruošęs.

VARŽYBŲ AKIMIRKA KENNEBUNKPORfE, 

kur gegužės 9—10 dienomis buvo suskridę 300 Atlanto Rajono skautę ir 
skaučių.

v. slt Br. Banaičio nuotr.
i - *■ " į

susisiekia su A. Vasfliaus- 
tel. CL 1-5126 arba K. Ba

tūra tel. 233-9917.

Registracijos reikalais reikia 
susirišta su Br. Nainiene, 6904 
So. Maplewood Ave., tel. 776- 
1028 (po penktos vai. vakaro).

“Sietyno” stovyklos viršinin
kė pirmąją savaitę —. ps. A. Mar- 
tienė, antrąją — f ii. D. Liubins- 
kienė. ’ ■

-k. įdomus stovy kiurio sezono 
atidarymas: su darbo įrankiais! 
Kanados lietuvių skautų-čių sto
vyklavietės Romuvos atidary
mas stovyklavimo sezonui įvy
ko birželio 6 d. Tą savaitgalį at
vyko į Romuvą kviečiami Toron-

bai prašo visų tėvelių ir mamy
čių kuo greičiausiai šią savaitę 
įregistruoti savo dukras, kad bū
tų išvengta galimų nesklandu
mų. Registracija baigiama bir-

Even the seventh, or e^ith, 
or ninth Savings Bond-wffl 
'be as -welcafiw as the first. 
"Which is one reason why 
they make a pretty nice g^t. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash m 
their wedding Bonds. 
Matujred and filled with - 
interest.
It’ll be like found manef. 
What’s more, m a few years 
there might be a coopie 
ofkids. ■

■ Who ever heard some
found money not being pot 
togooduse?
So you see, even 2 your 
Bond is the umpteenth oee 
they get, they 
can. use it 
A lot better 
than three , 
chafing 
dishes.
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apie

dabar

syr«ci

įfrco^į

etos” neraštingumo netaisyklin
gai parašytas. Girdi, dainų teks-

lės pradėtos siuntinėti tuoj po to, 
kai rengėjai išplatino praneši
mus apie koncertą. Ar būtų pra
sidėjusi toji “pamfletijada”, jei 
A. Skirius nebūtų'išspausdinęs 
savo laikraštuke savotiško bau
ginimo visuomenei ir padrąsini
mo visokiems purvajoniams iŠ?

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS '

vai duoda stiprybės bet kam.
’ Summa summarum — šita
me fronte daug naujo. Ypač jei 
prie viso to pridėsime dar vię-

NAUJ IENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY, JUNE 24, 1970

dviejų kitokių institucijų riva- 
lizaciją — aplamai. Bendruome- 
nininkų (su frontininkais prie
kyje) ir altininkų (vietos ap
linkybėse — su A. Skirium prie
kyje). šis konfliktas čia vieto
je yra kilęs iš A. Skiriaus “mir
tino” susipiovimo su LF bičiu
liais. Tie bičiuliai jau pernai

Leonardas Valiukas
LF bičiulių pirmininkas. Be abe
jo, bičiulių tai padaryta apgal
votai, planingai, nors, gal, ir ne 
visai išmintingai — šiais dialo
gų laikais. Teisybė, niekur ne
su užtikęs to sambūrio vietos 
narių skaičiaus, bet iš to apra
šymo “Drauge” .galima daryti 
apytikrius apskaičiavimus. Į val
dybą kandidatavę 26 asmenys, 
žinant, kaip dabar kratomas! 
nuo vadovaujamų postų, reikia 
spėti, kad vienas kandidatas bu
vo pastatytas mažiausiai nuo

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

“Lietuvių Dienų” pikniką-gegu- 
žinę. Nė vienas iš jų, nė apsi
rikęs, ten nepasirodė. Aišku, ta 
gegužinė — tai dar niekis. Bet 
tas A. Skiriaus'“konfliktas” su 
bičiuliais jau dveji metai atsi
liepia Vasario 16 d. minėjimui. 
Per pernykštį ..minėjimą mūsų 
iškilusis bičiuli^,Leonardas Va

tų visus kolaborantus rėmėjus, 
einančius Į koncertą”.' Tiek aš 
pats, tiek ir daugis kolonijos gy
ventojų, laukėme, jog mūsų vie
tos veiksniai savo atsišaukime 
dėl dalyvavimo koncerte atsiri
bos nuo visų savo “talkininkų”, 
pasmerkdami nešvankią jų veik
lą, kaip jie kad dabar padarė per 
radiją Alto skyriaus ir LB Va-

tacijos” tai publikai — šipuliai 
ir puvėsiai, — vargu jau ir aš 
pats besūsigundysiu; eiti ten, kur 
šitas perlas švytruos kurios sce
nos rampoje.

Ties ta vieta nutrūksta mano 
iškalbingumas. Aš pats, dalyva
vęs Alto vietos skyriaus valdy
bos rinkimuose kaip laikraštinin
kų atstovas, ir gana gražus los- 
angeliškių būrys, lauksime ati
tinkamų išvadų —pirmiausia iš 
paties A. Skiriaus, antroj eilėj 
— iš vietos Alto skyriaus val
dybos, o galiausia iš Alto cent
ro, net ir tuo atveju, kada dar vis 
būtų galvojama, jog “šipuliai ir 
puvėsiai” neverti. tokios satis
fakcijos arba būtų manoma, 
kad tai reikštų supasavhną prieš 
Leonardo Valiuko “agresiją”. 
Alto ateitis to reikalauja! Ačiū.

Liudas Balvočius

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

kodėl tu pats, gerbiamasai, bū
damas 'tuometinėje Alto’ valdy
boje, nepareiškei tinkamo pro
testo, o pasitenkinai tik paklaus
damas A. Skiriu, kaip tas žodis 
parašytas. Prisipąžįstu kaltas, 
.bet tam turiu pasiteisinimą (kur 
gi neturėsiu). AŠ pats buvau to 
bičiulių per Vasario šešioliktą
sias pučiamo burbulo (akcen- 
tuotis didžiaisiais aukotojais ir 
savo aukas, “pagal aukotojų va
lią”, nukreipti į RRK) priešinin
kas, tą savo priešybę viešai pa
reikšdamas “Drauge” jau prieš 
keletą metų.

Kur tikroji teisybė (Šioje LFB 
byloje) — čia nesprendžiu, o tik 
konstatuoju “politinę tikrovę”. 
Eikime toliau. Dabar, kaip ra
šo “Draugas” (1970.5.20, Nr. 
118 — Kalifornijos lietuviuose), 

vietos

triragis. (Aš taip ir galvoju, jog 
tas triragis neturi nė vieno ra
go, o tik knyslę) . Drėbti tą pur
vą (tariamąją “poeziją”) ant ki
to, kad ir Dyguldagio, reiškia 
neturėti sąžinės. Ir tai daro da
bartinis Alto skyriaus pirmi
ninkas A. Skirius.

-
Kalbėdamas tame pat prane-

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Tačiau A. Skiriaus, kaip Alto 
vietos skyriaus pirmininko, pe
čius slegia kita politinė “buhalte
rija”, manau, daug paveikesnė 
už visa tai, kas anksčiau išdėsty
ta. Ir tai liečia nebe “daunori-

puvėsiai.„” Vargu, ar A. Ski
rius bespgebėtų surasti nešvan
kesnę ištarmę, jei ją taikytų ir 
tik vienui vienam Liudui Balvo- 
Čiui, savo “geriausiam” bičiuliui.

gintaro pakrantėje...” vaidinimo 
dieną. Savo atsišaukimu dėl kon
certo veiksniai kaip tik ir'palai
mino nevalęivų darbą, tarp kit
ko ėmę postringauti, kad “Iki 
šiol lietuviai Amerikos valdžios 
ir visuomenės sluogsniuose bu
vo žinomi kaip lojali tautinė ma
žuma...” Suprask, po to koncer
to visi turės pereiti per “securi
ty clearence”.., ar kurį ten kitą 
lieptą. (Kas atsitiko su tais ank
sčiau su tais “patriotingaisiais” 
piketuotojais, jau visa kolonija 
žino. Du patys didieji, tarp jų 
ir A. Skirius, koncerto dieną iš
dūmė į Sakramentą, nbrs savo 
spaudoje apie tai nė žodžiu ne
užsimena).

Neabejotinai kad pats “svar
biausias” A. Skiriaus įnašas į 
vadinamąją mūsų kolonijos po
liarizaciją yra įvyniotas į šias 
sentencijas, išspausdintas LA V 
(1970 balandis, Nr. 4). Ten pa
rašyta: “Ir kas po to koncerto? 
Praėjo komunistų inspiruotas

ninga programa. Kaip “Nau
jienoms” trumpai pranešama, 
ypačiai tuo pasižymėjo šieme
tinė parapijos Lietuvių Diena, 
kuriai buvo parengta nepap
rastai plati ir gera meno pro
grama su žymiais dalyviais — 
apie kuriuos kalbama visoje

sirodymo laiką ir eilę, A. Ski
rius irgi prasilenkia su teisybe. 
Jis sako, kad tie visokie raši
niai pradėję rodytis po viešo Al
to, Vliko ir Bendruomenės pa
reiškimo. Deja, vokai, saugomi 
archyve, kuriuose tos “literatū
rinės vertybės” buvo gautos,

bijodami-dienos šviesos,— sun
ku spėti. Tas jo bauginimas taip 
skambėjo: “Jei toks planuoja
mas koncertas Los Angeles įvyk-

Dar viena pastraipa 
ateinančių metų Vasario 16 mi
nėjimą perspektyvas, jei jam 
vadovaus A. Skirius. Savo žody
je, skirtame atsikirsti B. Railai, 
pasakytame per radiją Los An
gelių visuomenei (1970.5.16), jis 
pasakė, kad 80% Daunoro kon
certo publikos neateina į Vasa
rio 16 minėjimus. Tiek to, nura
šykime tuos 80%>. Bet kaip su 
tais 20%. Kiek čia žmonių — 
skaičiavimo nedarau, nes A. Ski
rius vis tebetiki, kad salėje tesą 
tik 240xsėdimų vietų, o pats tin
gi paimti telefoną ir pasitikrin
ti to teatro raštinėje^ Po A. Ski
riaus duotos jo laikraštyje ates
tacijos” tai publikai

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

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

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

Lalifornijos Lietuvių Diena, 
les kaip ilgų metų praktika

ATĖJO BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomi

— daina. Prel. J. Ki
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieš komunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propaganda

B. Armontenė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 
ir badu. Kaina S3,00.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. »

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI 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., $1,00. Yra taip pat 
išversta į angių kalbą.

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

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

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

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

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

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. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., SI,00.

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

čekį ar piniginę perlaidą.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus.' Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00 
$4.00 

$130

$2.00 Ir $3.00 
$5.00 
$2M

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00
$5<>0

______ ___ ______ $3.00 
IR VERGUOS IAAPERIJA.

$130 

$4.00 
$4.00 
$230 
$4.00

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
pašto, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

lindėjo galinėse eilėse. Neap
siriksiu sakydamas, jog tai da
rė dėl to, kad scenoje'sukinėjosi, 
kaip tuometinis Alto skyr. pir- 
mininkas, A. Skirius. To paties 
Leonardo Valiuko šiemetiniame 
Vasario 16 minėjime jau visai 
nebeužtikau. Nebeužtikome ir ne 
vieno bičiulio pavardės aukotojų 
sąrašuose (bent iki Šiol paskelb
tuose) .

Gali kas paklausti, kodėl taip 
elgiasi tie malonūs bičiuliai ? At
sakymas — A. Skirius viename 
oficialiame laiške išvadino juos 
pilna prasme smogikais, kad ir 
-paimdamas tą žodį į kabutes.

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl, 2,50 dol.

3. Janina Narūne, JAUNIEJI ’DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 dot

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl, kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psl., kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 dol.

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psl., kaina 2 dol.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šileli, įrodyti hutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... ’ Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime,, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosids nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir 'labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

N A U J I ĖN O S,
1739 So, HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

dvikinkį vežimuką. Tą galima 
apskaičiuoti ir be kompiuterių.

“bauginanti” jėga. Be to, 
kia atminU kokią įtaką Leoi 
das Valiukas turi L. Bendrui 
nėję, — visa tai politines svi 
tykles gali pakreipti Alto nėr 
dai. Tame pat “Draugo” nu 
ryje dar pasakyta: “Bendi 
menės pinigai bendruomenei1 
štai Santa Monikos LB apyli

■kuriu tarpe buvo ne tik Los An 
gėlės ir artimą apylinkių lietu, 
vhi, bet ir iš San Francisco ir 
net kanadiečių — besisvečiuo
jančių Kalifornijoje.

Lietuvių Švento Kazimiero 
parapijos klebonas prelatas 
Jonas Kučingis su dideliais sun 
kuinais “inauguravęs” pirmą
jį} Kalifornijos Lietuvių Dieną 
prieš septyniolika metų, išug
dė puikią lietuvišką tradiciją, 
kuri vis daugiau ir tvirčiau ap
jungia lietuvius šioje Pacifiko 
lietuvių tvirtovėje.

Plačiau ir smulkiau apie šią 
puikią lietuvišką šventę.— pa
skelbsime artimiausiomis die
nomis. R.

koncertą, po viešo Alto, Vliko 
ir Bendruomenės pareiškimo, 
tuoj pasipylė anoniminiai prane
šimai, kvietimai, Dyguldagio 
“poezija”, šmeižimo laiškai (būk 
tai Scribos Nr. 2) ir 1.1. Jų tiks
las sukursyti vienas prieš kitą, 
provokuoti, suklaidinti, apkaltin
ti ir apšmeižti. Turiu pareikšti, 
kad nė vienas iš anoniminių at
virukų, laiškų nėra nei Alto, nei 
mano asmeniški. Aš pritariu vi
siems vietos lietuvių meno sam
būriams, jų koncertams. Anta
nas “Skirius”.

Be abejo, šio pareiškimo tiks
las yra sudaryti įspūdį, kad A. 
Skirius yra nekaltas avinėlis, o 
kažkas kitas daro visokias šuny
bes čia mūsų kolonijoje, dėl ku
rių ne vienam nebesmagu prisi-

M|
■ /

Pirmajame tome yra 208 puslapiai,'o antrajame 226 pusi, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.C»0, 

o kietuose viršeliuose už S6.G0.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

N A U J I E N- O S
1739 So. Halsted Street . Chicago 8, Illinois

Bra€forde, Pa., dvimetis Jeffrey Hale nustebę žiūri i ''Eddie' 
jauną beždžionę, kuri laikinai užėmė vaiko vežimėlį.

šmakšt 75 dol. Leonardo Valiu- giama “Kalifornijos Lietuvių 
ko vadovaujamam RRK, o ne ko- Diena” nėra buvusi tokia skail

17-ta Kalifornijos 
Lietuvių Diena

Praeitą sekmadienį, birže- 
O 21 d. Los Angeles' mieste 
■yko Lietuvių švento Kazi- 
jiero Parapijos rengtoji Lie- 
ivių Diena jau 17-ta iš eilės, 
ors rengiama parapijos, bet

daugiausia jaunų mūsų koloni
jos inteligentų — pavardės po 
visokiais tų pavardžių iškraipy
mais, kurių padorumo sumeti
mais čia nė neišvardiju. Kur ru
siškai pagarbinama, tur būt pa
ties “poetos”, kažkokia kelnėse 
plačioji ir gimtoji Į tos poezi
jos rinkinį dėl neaiškios šuny
bės buvo paštas ir mano saty-

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL___________________
3. M. ZoJčenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL____ ;___
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 -psl. ---------------------------- i_________
5. Juozas Kapažinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ___ :_______________________ ___________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. —:----------f*"
& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St.'Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL _______ i---- Ž-----

10. Vt. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
Ir darbai. -------------------------- ................................

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ___________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais $2.00, kietais------------------------------------ -
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL _________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psL ----------- -
18. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. --- ----------_
16. C. R. Jursėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10X0
17. Petronėlė Orintaltė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. ----- ---- ------
18. Kipras Bielinis, TERORO t“. TT“"

310 psl---------------------------------------------------------
19. Dr. J. B. Konėius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai -....... .... ....... .........——    
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
2L Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 418 psL _____

iš gerai informuotų čikagiškių 
laikraštininkų rašo, vietovėje, 
kur “iš viso lietuvių veikimo li
ko tik šiukšlių krūva...” Pasvars
tykime.

šiuo, pradžioj paduotu, savo 
pareiškimu A. Skirias parodo, 
koks iš tikrųjų yra jo dvasinis 
nusiteikimas, kokie žodžiai plūs
ta iš jo, kaip Alto skyriaus pir
mininko, burnos į Dievo ausį: 
provokacija, kiršinimas, sukurs
tyti, provokuoti, suklaidinti, ap
kaltinti, apšmeižtu. Trūksta tik 
poros jo veiklos atspalvį apibū
dinančių žodžių: 1) įbauginti; 
įbauginti sekimo (piketavimo, 
fotografavimo, filmavimo) prie
monėmis ir užuominomis apie 
“security clearence” (jo žodyje 
per radiją š. m. gegužės 16) ir 
2) meluoti. Net ir šitame trum
pame pareiškime jis operuoja 
nešvankia melagyste, kalbėda-

lieluvifikoje Amerikoje. Kaip 
ir paįfcastai — ir iš parapijos 
Lietuvių Diena pasižymėjo ne- 
p.ųnastu dalyvių gausumu.

UNIVERSAL
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Miestai ir jų mažumos
Amerikoje per paskutinį dešimtmetį iškilo naujos jė

gos, nauji balsai; kurių šūkiai sukėlė nerimą, universite- 
. tų, miestų ir federalinės valdžios įstaigose. Miestuose vis 
daugiau pasireiškia “juodųjų jėga”. Jos lygybės reika
lavimai jau nesitenkina elementaria lygybe, kurios sie
kimas dar pateisinamas pietinėse Amerikos valstijose. 
Jų reikalaujama “lygybė” dažnu atveju viršija norma-

i ir šio paminė-įsų

yra K. Donelai- 
prikaišioję dėl

- Kr. 
jos

CIO 
jos '

mis, bet savo per eilę metų pa
niektais pirmaujančiais rezul-

vinio” su kito- 1969. į metai.
( vardais - 
įcjuose le 
Liaujančius

pavar-

V'«"

progos gėrėtis Donelaičio litu
anistinės mokyklos mokinių ir 
studentų laida, kuri buvo at
švęsta žinomojo veikėjo Dr. 
Kriaučeliūno sodyboje, o štai
dabar gauname tos mokyklos 
leidinius net du iš sykio: 1) “K. 
Donelaičio” Lituanistinės Mo
kyklos mokinių laikraštėlį 
Pirmieji Žingsniai 1970 m. bir
želio mėn. 6 d. nr. 5 ir 2) Mū-

dėmis 
benM^H 
nius ir i 
rėtųsi — ęėra įmanoma, nes 
per abu Hdinius jų ir jų Kūri
nėlių yra jau nebe dešimtimis, 
o “šimtais*’! Pirmieji Žingsniai 
jau virsta periodinių žurnalė
liu; šisnĮuneris yra penktasiš 
ir jame n apsčiai vaizdelių iš

anstalinė knyga iš 100 pusla
pių su spalvinga geltona — 
žalia — raudona apianka, su

'■—nMMMi mi .............................ii '

pė senatvės metams ir prižiūrėdamas, kiek jėgos leidžia, 
savo savanoriško “geto” apylinkę? '

Konferencija, kurioje didžiausią dalyvių grupę su
darė katalikų sociologai ir dvasiškiai .pripažino, kad ši 
apleistoji baltųjų “mažuma” miestuose sudaro vis didė
jančią ir pavojingą jėgą.

Bailieji miestų gyventojai su nepasitikėjimu stebi 
vis augančią negrų jėgą. Kartu jie jaučia savo jėgų men-

Photo: The New World
Lietuvos generalinis konsulas Or. Petras Daužvardls birželio 13 dieną perkerpa kaspi- - 

na, atidarydamas Lietuvos genocido parodą Sheraton viešbutyje.

ketvirtosios abiturientų laidos 
ir mokytojų, bei globėjų foto 
nuotraukomis ir daugybe kito
kių nuotraukų bei iliustracijų. 
“Mylėsi Lietuvą iš tolo visa šir
dimi, visais jausmais” yra šios 
garbingos mokyklos ir šio lei
dinio šūkis.

Leidinio 97 puslapyje yra 
nuotrauka visų iki šiol išleistų 
K. Donelaičio mokyklos leidi
nių, kurių be šių aukščiau mi
nėtų leidinių yra bene 16, k. a. 
Lietuvių kalbos pratimai, Gra
matika, Lietuvos, Aplinkos 
pažinimo pratimai ir bendra 
visos Donelaičio Aukštesnio
sios Lituanistinės mokyklos 
mokinių ir mokytojų nuotrau
ka.

Atleis jaunieji rašytojai, kad 
nepajėgiu ne tik visos daugy
bės kūrinėlius pacituoti, bet ir 
pačių kūrėjų suminėti. Visų 
vardu (pavyzdžiui)' pripuola
mai paėmęs nurašau VI kla
sės studentės Vitos Musonytės 
rašinėlį:

“Jeigu aš galėčiau pakeisti 
pasaulį, pirmiausia sustabdy
čiau visus karus. Aš įsteigčiau 
tarptautinę vadovybę, kurios 
visi kraštai ttfrėfų klausyti.

. savo

lias baltųjų turimas teises ir kartais skamba lyg specia kurną visoje politinėje Amerikos miestų struktūroje. 
Susiskaldę į etnines grupes, nevieningi, tie baltieji mies
tų gyventojai jaučia, kad atskirai veikiant bus sunku 
atsilaikyti prieš vis augančią negrų mažumą, kuri atei
tyje bus dar vieningesnė ir daugiau politiniai susipratu
si.- Baltųjų kolonijose, konferencijos dalyvių nuomone, 
nepasitenkinimas vis augs ir taps pavojinga politine 
medžiaga, politiniu dinamitu.

Konferencijos dalyviai nurodė į baltosios dirbančios 
klasės susižavėjimą viceprazidento Spiro Agnew laiky
sena. Nebuvo pamiršti *ir praėjusių prezidento rinkimų 
balsai, atiduoti už Alabamos gubernatorių George Wal
lace. Baltųjų “tyliosios daugumos” (taip ją pavadino 
prezidentas Nixonas) tarpe vis daugiau auga suprati
mas, kad kai kuriais atvejais negrai šiandien turi dau
giau teisių už baltuosius ir tikrai mažiau atsakomybės. 
Daugelis miestuose vykdomų programų naudingos tik Tautos, galėtų laikytis 
juodajai mažumai: paskolos bizniams, vaikų pašalpos, papročių ir kalbėti savo..kalba, 
pigiųjų butų kolonijos, daug sveikatos, sanitarijos ir ki
tų miesto patarnavimų skirti praktiškai tik negrams. 
Už tuos patarnavimus sumoka mokesčių mokėtojai,

lių privilegijų reikalavimai.'
Universitetuose, ryšium su Vietnamo karu ir politi

nėmis pastangomis jį užbaigti, atsirado “studentų jėga”. 
Kraštutiniai elementai studentų tarpe išnaudoja jaunų 
vyrų nenorą važiuoti kovoti Į tolimą Azijos užkampį. 
Kovingųjų studentų grupės jau sukėlė daug triukšmo, su
skaldė visuomenę, ypač jaunimą, į toli nuo" viena kitos 
stovinčias stovyklas, atnešė Kento universitete net krau
jo aukų. ■

Vis garsiau Amerikoje pasigirsta ir visiškos lygybės 
siekiančių moterų balsai. Karingesnių moterų grupės 
reikalauja visuomenėje lygių teisių, .vienodos atsako
mybės visose gyvenimo srityse: valdžios tarnybose, pri
ėmimuose į universitetus, nuosavybėje ir biznyje. Rei
kalaujama lygių atlyginimų, vienodų pensijų ir -kitų

Tarp visų tų “jėgos” grupių nepalyginamai didžiau
sius laimėjimus turėjo juodųjų Amerikos piliečių gru
pės. Šiandien keturi svarbūs Amerikos miestai: Cleve- 
landas, Gary, j Washingtonas ir Newarkas turi negras 
merus.. Statistika mums rodo, kad Amerikoje, keturio
lika didesnių miestų eina ta pačia linkme į juodųjų gy
ventojų daugumą ir dominavimą. Tų miestų tarpe yra 
Philadelphia, Chicaga ir St. Louis. Baltieji gyventojai 
iš miesto centrų vis didesniais skaičiais bėga į užmies
čius. Į baltųjų gatves kraustosi negrai. Ateityje daug 
miestų, su jų apleistais pastatais, duobėtomis gatvėmis, 
su jų lūšnynais ir su nusikaltėliais paveldės negrų ad
ministracijos.

Kyla klausimas, kokį vaidmenį tokiuose miestuose 
turės baltasis darbininkas, kilęs iš centrinės, pietinės ar 
rytinės Europos?

Washingtone, Katalikų universitete, praėjusią sa
vaitę vyko konferencija ir svarstė anksčiau iškeltą klau
simą: kur dėsis baltasis, kuris sunkiai dirbdamas pirko 
miestuose nuosavybes, kūrė parapijas, steigė organiza- 
cijas, mokyklas ir klubus, leido vaikus į mokslus ir tau-

Pakartojo pasižadėjimą 
Pabaltijo valstybėms

Chicagos arkidiocezijos laik 
raštis The New World dviem 
nuotraukomis Į „ . 4r . 
straipsnyje antrašte “Vow 
Commitment To Baltic States” 
platokai pamini Chicagos lie-1“ 
tuvių Genocido parodą ir pie
tus Sheraton viešbutyje, paci
tuodamas Michigano atstovo 
Gerald R. Fordo ir Illinojaus: 
senatoriaus Ralph T. Smith 
kalbas, kuriosee pirmasis 
reiškęs: “Mes niekados netu
rime liautis kovoję už Baltijos 
žmonių išlaisvinimą... Kai 
kurie amerikiečiai tiek labai 
ilgisi taikos, kad jie užmerkia 
savo akis prieš Pavergtas Tau

Kiekvienas kraštas viduje ga- 
lėtų tvarkytis savarankiškai. 

•Q. Vyriausybės atstovai būtų visų 
žmonių' renkami ir konstituci
ja būtu parašyta pagal demo
kratiškus principus.
įvairūs nesusipratimai, kilę 

tarp atskirų kraštų, būtų spren 
džiami tarptautiniame teisme.

rikos studijos”, nors niekam neateina į galvą mintis pa
reikalauti mokyklose įvesti lenkų, italų, Sėtuvių ar slo
vakų studijų. Z

Washingtono konferencijoje ne vienas kalbėtojas
iškėlė didelę katalikų bažnyčios atsakomybę miestų et-Kai nebūtų karų, vyriausybė 
ninių grupių interesų derinime ir taikingame visų pro
blemų sprendime. Buvo siūloma ieškoti kelių, kaip išeiti 
iš susidariusios padėties. Pasitaikė balsų, kad bažnyčios 
bandymai derinti rasinių mažumų interesus tik pakenks 
pačiai bažnyčiai.

Miestų problemoms augant, baltiesiems etninių ma
žumų vadams teks, skirti didesnį dėmesį. į savo gretų ap
jungimą, politinių jėgų stiprinimą, Įtakos miestų val
džioje ir politinėse partijose didinimą. Ateina laikas pa
rodyti miestuose 'snaudžiančią, bet dar gyvą “etninių 
mažumų jėgą”. - '

VLADAS CIVINSKAS j kampe. Anglo sakšų kraštuose šlifuotų 
T A !TATT7rVrV'Cs deimantų rūšims žymėti naudojami šie ter- 
X x 0 minai: blue white, fine silver cape, silver

cape, light cape, dark cape ir tt, kas 
taip pat reiškia — pirmosios, antrosios, tre
čiosios, ketvirtosios rūšies ir tt. -Šitaip su
žymėtus deimantus kartais dar galima ras
ti didmeninėje prekyboje, bet dažniausia 
kiekvienas didmenininkas juos žymi sa
vais simboliais, o jei ir palieka anksčiau 
paminėtus, nėra tikra, ką jie iš tikrųjų 
reiškia. . ■ *>

A ■ -i > •
Blue white ir white yra aukščiausios 

rūšies ir patys brangiausi. Jie arba balti 
su aiškiu atspindžiu į melsvumą, arba aiš
kiai balti, gerų proporcijų, be šlifavimo 
klaidų, visiškai skaidrūs ir be mažiausių 
dėmių ar debesuotumų. Tokio pat skaid
rumo balti, bet su atspindžiu į gelsvumą 
yra jau prastesnės rūšies ir žymiai pigesni. 
Visi kiti akmens, kad ir būtų geros spal
vos, bet su dėmelėm ar debesuotumais, 
taip pat yra prastesnių rūšių ir pigesnių 
kainų. ' >

Kita vertus,' net ir turtingiausiose dei
mantų kasyklose deimantų kasimo ir rin
kimo darbai, išskyrus tik pačius laimin
guosius atvejus, nėra toki pelningi, kaip 
galėtų atrodyti iš tolo. Apskaičiuojama, 
kad iš apie 400.000.000 per rankas perleis
tų žemės dalių lieka tik 10 deimantų. Iš 
šitų 10 tuoj išskiriame 5, kurie tokios 
prastos kokybės, jog tinka tik deimantų 
šlifavimui, 3 industrijai, ir lik 2 brangeny
bėms, jš kurių viena susinaikina bešlifuo- 
jant.

Pirmasis deimantų ■ su rūšiavimas atlie
kamas kasyklose ar deimantų laukuose. 
Iš karto visi geros kokybės deimantai atski
riami nuo industrinių ir pagal savo koky
bę išskirstomi į devynias rūšis. Kartais tai 
vienur, tai kitur techninėje literatūroje 
tenka susidurti su tokiais vardais, kaip — 
first water, second water, third water ir 
t L, kas aiškioje žmonių kalboje galėtų 
reikšti— pirmosios rūšies, antrosios, tre
čiosios ir t. t. šitaip surūšiuoti akmens 
siunčiami į šlifavimo dirbtuves', kur daž
nai geros rūšies deimantai atsiduria pras
tesnėje ir prastesnės geroje rūšyje. Iš šli
favimo Įmonių deimantai išeina jau tiks- mo įmonės. Didmeninėje ir detalėje pre- 
liai 
nas 
bės

suskirstyti rūšimis, susverti, kickvįe- 
atskirame popietyje su aiškiais koky- 
ir svorio pažymėjimais

pastatymą. Taip pat reikia 
pateisinti ir sunkvežimį su 
kranu ir kabliais, kuris prie 
duobės teršė orą, kėlė triukš-

iliustruotame ir au*ekia°
Prie minimo sunkvezumo dar
bavosi murzini, nešvarūs dar
bininkai, kurie rankose turė-

ninkai nuleido su kranu beto
ninį karsto dangtį į duobę. Vė
liau su tais kabliais jie tą kars
to dangtį duobėje makalavo, 
— maišė ir stumdė. Šis vaiz
das priminė velnius, vaizduo
jamus piešiniuose pragare 
prie verdančios smalos katilo.

Už tokį gyvulišką ir nemora

mis tapti... Tačiau slogutis 
vien gerais norais nebus paša
lintas... Vietoje šaukę “Su-

dar ekstra priskaito $65.00. Tai 
Še tau laimėjimai ir arkidioee- 
zijos nauji patvarkymai...

Kazimięrinėse pastatyta kop 
Tyčia iš vidaus primena sandė
lį ar garažą. įėjus į koplyčios 
vidų f rentinėje sienoje matosi

laisvinti Lietuvą, 
Estiją”.

.. . medinės, kitos su medžiaginėm 
hją ar mis užuolaidomis. Tai nišos 

karstams sukišti, iš kurių vė- 
JUDg- jįau ejĮ^s įvarpa fuog sukištus

je eilėje stengtis, atstatyti lais
vę Pabaltijo valstybėse ir viso- 
se kitose pavergtose tautose.”

bes užkasti. Koplyčios vidaus 
sienos be jokių pagražinimų, 
be paveikslų ir tik ant vienų 
durų yra Kristaus atvaizdas. 
Jei ne tas atvaizdas, manytum,

galėtų paskirti daugiau dėme
sio žmonių, gyvenimai page
rinti. žmonės galėtų gyventi 
geresniuose butuose, darbai 
būtų lengvesni. Miestai butų 
gražūs Ir nebūtų nešvaraus 
oro. Mokyklos ir ligoninės'bū- 
tų pagerintos taip, kad visiems 
būtų geriau gyventi”. J. Pr^ • 
; - --------------------------- ----------- . '

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

liomis dienomis teko daly
vauti "laidotuvėse ir būti liudi- 
ninku laidojimo apeigų Lietu
vių šv. Kazimiero kapinėse.

Po gedulingų apeigų, bažny
čioje karstas- buvo atlydėtas' į 
kapines ir nuvežtas tiesiai į 
kapų koplyčią. Ten vėl & nau
jo prie karsto pakartotos tos 
pačios.ceremonijos,, tik nęce- 
lebravo mišių.

Iš šono .stebint arkidįocezi-

visiškai -bereikalinga. Atrodo, 
kad bažnytinės pamaldos esan 
čioš pėr .menkos, todėl karstą 
reikalinga dar vežti j kapų- 
koplyčią.

niški nuostatai ir visiškas ne

jimų nusistovėjusiais tikybi
niais papročiais ir taip pat vi
siškas nesiskaitymas su lietuviš
komis tradicijomis, turėtų būti 
kuo greičiausiai sudrausti ir 
pakeisti.

Laidojimo tvarka turi likti 
tokia, kokia ji buvo nuo pat 
Lietuvių šv. Kazimiero kapi
niųatsiradimo. — Al Bud

pateisinti naujos koplyčios

SKAITYK PATS IR PARAGUSG
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

nais atvejais pardavėjas atiduoda akmenį i 
pigesne kaina, atsisakydamas dalies savo 
pelno ir tuo pirkėją sulaikydamas savo 
krautuvėje, tuo labiau, kad vietoj parduo
to akmens.įsigyti kitą nėra sunku.

Stambesnių deimantų, , pradedant 5 
karatais, neįmanoma įsprausti į jokius, 
kainų rėmus. Geros kokybės stambių ak
menų maža, o jų ieškančių turtingų.žmo
nių daug, ir čia jau kainą nustato susita
rimas. Viena pirmaujanti New Yorko bran
genybių firma 1967 m. kalėdinio sezono 
metu turėjo septynis užsakymus parūpinti 

-geros kokybės akmenų, nemažesnių, kaip 
10 karatų kiekvienas. Įmonė tepajėgė pa
rūpinti tiktai penkis, kurie parduoti po 
85.000 — 100.000 dol. arba po 8500 — 
1000 dol. už karatą

Geriausios kokybės deimantų kaina už 
1 karato dydžio akmenį 1969 m. rudenį bu
vo 4800 —2000 dot, žemiausios — tarp 
300 — 350 dol. Turint gerų ryšių, aišku, 
kad galima pirkti pigiau. Tarp geriau
sios ir prasčiausios kokybės deimantų yra 

Deimantų vertė yra geometriškai'pro- plačios galimybės' visokiems permokėji-
porcinga jų dydžiui. Dviejų karatų akmuo 
ne du bet tris kartos brangesnis už vieno 
karato, ir trijų karatų tris kartus branges-i 
nis už dviejų karatų ar devynis kartus už 

'vieno karato akmenį, šito akmenų sukai- 
navimo griežtai laikosi kasyklos ir šlifavi-

kybojo ši proporcija gerokai sušvelnėja. 
Deimantai nėra duona, sugriebti pirkėją

popierėlio į nėra kasdieninis reiškinys, ir už tat daž-

■mams. Visos garantijos už deimantus, kas 
> jas duotų, duodamos su sąlyga, kad pirkėjas 
tada atgaus pilną s umokėtą kainą už dei
mantą, jeigu jis toje pat prekyboje pirks 
kitą, didesnį ir br^igesnį. O pagaliau jei 
pirkėjas rastų, kad garantijoje aprašytas 
akmuo netoks, kokį jis pirkęs, apkaltinti 
pardavėją nesąžiningumu nėra gaknybių. 
Tokioje situacijoje atsidūręs pardavėjas vi 
suomct ras pasiteisinimų, kad jis pardavęs

gerą akmenį, ne tą, dėl kurio pirkėjas skun 
džiasi, tuo labiau* kad sukeisti akmenis 
žiede yra nesunku.

Iš visų brangiųjų akmenų tik vienas 
zirkonas briliantiniame šlife dėl savo dide
lio blizgesio labai panašus į deimantą. Vis 
dėlto, kiek pažįstant akmenis, galima ne
sunkiai atskirti šių akmenų tapatybę, ir 
būtent:

1. žiūrėdami j akmenis per 10 kartų 
didinantį stiklą matysime, kad deiman
tas visada turi vieną reflektą nuo savo 
briaunų, jungiančių plokštumėles, o zir
konas du.

• 2. Deimanto lyginamasis svoris 3J52. 
Zirkonas žymiai sunkesnis, jo lyginama
sis svoris 4.7, ir vieno karato zirkonas žy
miai mažesnis už vieno karato deimantą.

3. Deimantas visiškai skaidrus X spin
duliams, zirkonas — opeikinis.

4. Bandyti akmenų kietumą bet kokia
me briliantiniame ar laiptuotame šlife, 
rėžiant vienu akmeniu kitą, nepatartina, 
nes tai gali baigtis vieno ar kito akmens 
pažeidimu, šiuo atveju užtenka tik dirs
telti per 10 kartų didinantį stiklą į laiptelių 
ar plokštelių susikirtimo linijas ir patik
rinti jų švarumą, Deimantas yra kietas 
akmuo, ir visos šios linijos bus lygios, be 
mažiausių pažeidimų. -Zirkonas žymiai 
minkštesnis ir trapesnis, ir dažniausia šios 
linijos atrodys, tartum apkramtytos.

Sumaišyti deimantą su baltuoju sefyru, |

, su baltuoju spineliu ar baltuoju topazu, 
pavojaus nėra, nes šių akmenų blizgesys 
bet kuriame šlife toli nuo deimanto blizge
sio.

EMERALDAI
Emeraldas yra žalioji mineralo berilo 

atmaina. Savo spalva jis “lyg drėgna jau
na žolė po ankstyvo vasaros lietaus dide- - 
lių medžių pavėsyje” (O. O. Mc Intyre). 
Emeraldo žalumas toks puikus ir toks ma
lonus akiai, kaip nei vieno kito iš brautų
jų akmenų. Ir-prieš tūkstančius metų, ir 
dabar emeraldas tebėra vienas pačių gra
žiausių, pašių rečiausių ir pačių brangiau
sių akmenų, nepraradęs dėmesio įr vertės 
nei laiko tėkmėje, nei nepastpviose žmo
nijos nuotaikose.

Šveicarų .laikrodžiai. Taip-pat —kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.
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DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAlMiD

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Phone: YArds 7-1911

Petras

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
E K S K URS ĮJOS

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

PLEASE! 
t Myy&can 
' ffiflW
FOREST FIRES i

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 

f

Direktorių
Associacijos

ffcl

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

no 58 metus.
brolio žmona 

pusseserės 
iškevičicnė ir

Telefonas: LAfayette 3-0440

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

Sla 72 kuopos tradicinė gegu 
žinė įvyksta š. m. liepos 12 d. 
Padolskio sodyboje Paris, Ont 
šiais metais, kuopa užsimojusi 
pravesti laimėjimus ir iš gauto 
pelno paskirti $100.00 Kanados 
Lietuvių Fondui.

Užsimojimą parėmė P. ir D. 
Dauginai iš St ’Catherines, pa-

Nuliūdę liek*:
Sūnūs, narčios, giminės. v

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

Visa eilė SLA veikėją įsijun 
gė į gegužinės bilietų platini
mo vajų. SLA 72 kuopa turė
dama veiklių narių, be abejo, 
sukels reikiamą sumą Kana
dos Lietuvių- Fondui. Visa eilė 
visuomenės veikėjų jau įsi
gijo bilietų St. Catherinėje, Ha 
miltone. Niagara Falls, Toron
te, Paris ir tt.

t. Martins 
čioje buvo 

i pamaldos 
už išvežtuosius | Sibirą. Į pa
grindinę pamaldų eigą su atski
romis maldomis jungėsi ir Pa
baltijo tautu kunigai. Giedojo 

‘Gran-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

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

Tot: PR 8-1223 .
OFISO V AL.: pirm., antrad trečiad., 
ir penkt 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 34 vai. po pietų ir kita laiku 

pagal susitarimą.________

Jūsų bute drėgno ir 
KARŠTO ORO NEBEBUS 

Pirkit patobulintą vėsintuvą 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

5-jo kelio sankryžoje yra švie
sos. Važiuojantiems rytų kryp-

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių j 
Draugi jos • pusmetinis susirinkimas, 
įvyks trečiadienį, birželio 24 d. 8 vai. i 
vak. Hollywood Inn svetainėj, 2417 s 
W. 43rd St. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, hut. rast.

Pakeliui pas dailininkus Tamošaičius. Prie Kfosston Road stovi iš 1850 metų pusiaukelio namas 
— Half Way House, kur pašto karieta važiuojantieji keleiviai galėdavo apsistoti, pavalgyti, per

nakvoti —- ir išgerti.

Hamiltono VI. Bagdonas ir St 
Pilipavičius rankinį laikrodį. 
Pinigines • premijas . aukojo 
Cherry _ Beach . Motei savinih- 

i kai p. :p. Venclovai, - L Varnas, 
A..Kaušpėdas ir H.'L. N. Kultū
ros Fondas.

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
MERŽNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

DR. V. P. TUMASONIS 
chirurgas 

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

Vakarų kryptimi į dešinę. Jei 
oras būtų nepalankus, geguži
nė vištiek įvyks: A. Padolskis 
svečiams-užlekižia savo gyve
namas patalpas. Jei važiuojan
tiems į gegužinę susidarytu 
sunkumų rasti A. Padolskio so 
dybą, skambinkit dėl informa
cijos, Paris 442.3576.

Kviečiame ^atsilankyti į ge
gužinę. "‘^Kuopos Valdyba

ANNA ULINSKAS (OLINS) 
Žemaitytė

Gyv. 4025 So. Albany Ave.
Mirė 1970 m. birželio 22 d., 

5:40 vaL vak., sulaukusi senat
vės.

Paliko nuliūdę: sūnus Char
les J., duktė Agnes, švogeriai — 
John ir Frank Ulinskas bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo mirusio Charles 
žmona. .* J.

Kūnas pašarvotas Petka koply
čioje. 4358 So. Richmond Ave.

Ketvirtadienį, birželio 25 die
na 8:15 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į Šv. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
o po gedulingu pamaldų bus lai
dojama Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Visi a. a. Anna Ulinskas gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai knečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, gimines.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

A. A.
AGOTA PREIKŠAIT1S

Gyv. 2855 W. 39 Place
Mirė 1970 nu birželio 22 d., 

2:30 val.v popiet, sulaukusi se
natvės. (Smūgi Lietuvoje,, Gi
rininkų km.. Tauragės aps.

Amerikoje išgyveno 14 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Jonas, 

marti Irena, anūkai — Romas ir . 
Dana, sūnus Jurgis ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami

Vokietijoje liko sūnus And
rius, marti Zygrit ir 5 anūkai.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

Trečiadier . 3 vai. popiet bus 
perkelta i Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Tėviškės parapijos 
bažnyčią, kur 8 vai. vak. bus i 
budynės.

Ketvirtadi< nį, birželio 25 die
ną 10 vai. r- to bus lydima iš 
bažnyčios i uetuvių Tautines 
kapines.
.Visi a. a. Preikšaitis

giminės, drwgw ir pažįstami 
nuoširdžiai -iečiami dalyvauti 
laidotuvėse r ištekti jai pas
kutinį patartavbsą ir atsisvei-

ELZBIETA TAMALiŪNAS. 
BRUČAI.TĖ

Gyv. 2845 W. 40 St.
Mirė 1970 m. birželio 21 d., 

5:05 vaL vak., sulaukusi senat
vės. Gimusi 1 
kės vienk.

Amerikoj išj
Paliko nuliu

Elzbieta Bruči 
duktė E3^eta ______JMM
jų šeimos bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 3 sesei-ys — 
Ona Stuknienė. Rozalija Tamo
šauskienė ir Ieva Žilienė bei ju 
šeimos.

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

Ketvirtadienį, birželio 25 die
ną 9:30 vai. ryto bug lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi A sl Elzbietos Tąmaliū- 
nas giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą. " ""

Nuliūdę lieka:
Giminfo.

Laidotu1 
Bieliūnas.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

LONDONAS. — Birželio 13 d. 
Londone gyven&ieji lietuviai, 
latviai ir estai suruošė bendrą 
išvežtųjų minėjimą. Tai buvo 
religinio pobūdžio minėjimas su

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

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Priima tik susitarus.
Valandos: pirmad., ketvirtai, 

antrad 2 A

Unk—umo arba liOdeaio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525tSo. Hartem Ava. — 586-1220

DR. S. B1£ZB 
Calefy kKospect 8-171?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dienų po pietų 1-3; vak. 7-8 
oiaai amramemais ir penktadieniais. 
lYeciaa. ir sexmad. ofisas uždarytas.

Rat: 3241 WEST 66tb PLACE .
P6ona; REpublic 7-7868

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street

Pelnas skiriamas geram tiks 
lui, nes K. L. F-do lėšos bus pa 
naudotos tik esant Lietuvai ne
priklausomai, Lietuvos atstaty 
mui, o procentai tautinės veik
los išlaikymui.

į Padolskio .sodybą atvykę 
visi jaučiasi kaip savo namuo
se. Savininkas A. Padolskis 
yra labai simpatiškas įr nuošir 
dus kiekvienam atvykusiam, o 
sodyboje aikštės apaugusios 
medžiais, kur kiekvienas , ras 
to, kas labiausiai patiks: kas 
korės saulės, kas medžių pa
vėsio, o kas mėgsta vandenį, 
gali nemokamai naudotis mau 
dymosi baseinu. Gegužinėje 
bus ir programa: dalyvauja 
Romana Ulbinaitė iš Niagara 
Falls. Romana Ulbinaitė yra 
mokvklinio amžiaus ir savo 
klasėje yra pirmaujanti solo 
dainavime. Ne kartą yra vy
kusi į Torontą ir laimėjusi pir
mas premijas. Bus ir daugiau 
staigmenų, nuobodžiauti ne
reikės. Veiks užkandinė ir gai 
vinančių gėrimų bufetai.

I SLA gegužinę kasmetai at
vyksta naujų veidų. A. Padol
skio sadyba tapo pastovi susi
pažinimo vieta.

Kelias į gegužinę: Iš Hamil
tono važiuojantiems 2-ju ke
liu, važiuoti tiesiai iki sutam
pa su 5-tuoju, kirskite 5-tę ke
lią tiesiai ir pavažiavę 1 su pu 
se mylios, sukite į kairę. Už 
pusės mylios prie kelio plevė
suos Lietuvos trispalvė — A. 
Padolskio sodyboje. Važiuo
jantiems 5-tuoju keliu, 2-jo iri

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

latvių choras
dies’* jauniej

V. VytenietisGegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31
Kiekvienagkelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skalėms ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesių 
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

SOPHIE BARČUS■ •. ■
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

p. Šileikis, o. p.
'JnC ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciati pagalba kolonu 
(Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemus 9—1.
ORTHOPEDUOS TECHN1KOS LAB.

Wert 63rd Stv Chicago, 1H. 60629 
Teiefo PRospect 6-5084

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- -

DR. FRANK PLECKAS 
UPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI ' 
2618 W. 71rt St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, P0SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71tf ST. 

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

Ofiso telefu 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 Wert 71st St.

TeL 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGEUN 

2434 WEST 71rt STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

iUzidu 388-2233 
'OFISO VALANDOS.

rirmad, aeivirtaa. nuo 1—4 ir 7—9,' 
•nu-ad., pemctadietų nuo 1—5, tree, i 

ir seatau. tiktai susitarus, \ |

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė ; 
optometastas z t

DR. EDMUND E. CiARA ' n.
teM GR 0-2400 !

«aL pagal susitarimą: Pirm, ketv. ' 
,—•i, <—», auirau., penkL 1U—4, ir 

sestau. 10—2 vaL t
‘ Rez. GI 8-0873 |

DR. W. nL UMN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MUiERų LiUOS 

GINtKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670 -

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

Lietuvių, kalba: kasdien nuo pirma
dienio ikū. penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo. 8:30 iki. 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. A. JENKINS ~ 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS 

■
4013 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952 

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-98ŪL

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st 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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. ANNA BALIONAS 
ABUŲ. AUSŲ, NOSlas 

; IR GERKLRS LIGOS 
PB7TAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofho PRospect 84229
R*tid. totof.: WAlbrook 5-5076

omo 19 iki U vaL rytu 
JUO ’i uu H vai. vak. Treč. išdaryu.

Pjprum% yjt

»•«. toL 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MO l ERŲ LIGOS 
ginekologinb chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 56446 
Priima ligonius pagal mat an



ik

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

arba

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

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

3400 N/ W OLF RD. 
FRANKLIN PARK 
455-7141 Ext. 222

AU Benefits Company Paid

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST-59th STREET 

PRospect 8-5454

PERKAME, PARDUODAME, MAI- 
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.FURNITURE AND FIXTURES 

Rakandai ir Įrengimai

Call: Frank Zapolis 
Šios’/! W. 95th St.

GA 4-8654

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

» ui mi y r m m w rirwyMWRWR

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

— Mykolas Drunga, siekiąs 
Harwardo universitete filoso
fijos daktaro laipsnio, šį šešta
dienį atvyksta Į Union Pier ir 
čia įvyksiančiame simpoziume 
pareikš savo ir kartu Santaros 
— šviesos liberalų sąjūdyje 
vyraujančias mintis apie lietu
vių politines ideologijas. Sim
poziumas prasidės 3 vai. p. p. 
Community salėje. '

NAUJIENOS, CHICAGO 8/ILL — WEDNESDAY, JUNE 24, 1970

su rūšių namo apšildymo pečius ir
I

engiu vandens boilerius, ir 
įas (gutters). Darbas atlie-

SAVININKAS PARDUODA 6 kamb. 
mūro bungalow su 3 mieg., 2 voniom, 

beisuiantu. 65-ta ir California. 
Tik $17,500. TeL WA 5-3093.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. A 2»nw — Pardavimui

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MILWAUKEE, WIS. 63211 
Offers Excellent 

Immediate Opportunities

VISOKIUS STOGUS, Tinas ir aute 
taniuosius vamzdžius sutaisome arba 
na^AM]SusaireVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko fr at
liekame “tockpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
* LA 1-6047

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pūna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

GOOD
DEPENDABLE TYPIST

For interesting duties in 3 girl office. 
Highland park, US 41. Plenty of re
sponsibilities, permanent position, 

regular raises, paid vacation.
Other benefits.

831-2900

3:00 
vai. Reikia iš anksto susitarti 
telefonu 744 - 3822.

JUOZAS (JOE) JURAITE
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 

nraHA/iami nus> Volvus, Mercedes, Porschus ir pradedami etinės gamybos maH-
mo nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkiką s.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63rd St

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas- 

AL NAUJOKAITIS '
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920J

BY OWNER
3 bedroom brick bungalow. 

Full basement attic. 
Hot water gas heat

. 2 car garage.
TeL 247-6042

MOLĘ MAKER 
Experience in, flaking and repairing 
molds used, and compression and 

transfer mblcir.g of plastics. 
Fringe benefits.

HARRY DAVIES MOLDING CO. 
. 4920 W. BLOOMINGDALE 

CHICAGO, ILL.

w. Journal experience 
and 

figure aptitude.

CALL 927-5910

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- 
ręctly off expressway. Must drive.

Private parking.
Can HA 7-4805

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

A Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
Šioje. kontoroje daromi ir- liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai: Kasdien 9—3 ir 5—8.

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

• PAJAMŲ s MOKESČIAI — INCOME TAX '

A. & U INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775, 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliŲ draudtmal;

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69fh St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Haisted 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

dyta 
Mrs. 
Luke 
rasta 
vos per bloką nuo ligoninės

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

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

S0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

du. Berniuko ar mergaitės tra
giškas riksmas buvo girdyti 

' !. Išmušęs duris 
jis revolveriu nešinas įpuolė į 
rūsį, kur jį “pasveikino” an 
gliškai šaukdamas “Please, help 
me!” mina paukštis, kurį savi
ninkė mokytoja išvažiuodama 
šventadieniui palikusi narve ir 
padėjusi rūsyje...

, PLIENO SPARNAI
Amerikos Lietuviu Aero klu

bas savo veiklos kreditan įne
šė darbą, kuris yra 
reikalingas ir įdomus didelei 
daugumai lietuvių. Tai ką tik 
išleistas neperiodinis oreivybės 
žurnalas — metraštis (I-ji ?da- 
lis) “Plieno Sparnai”. Iš su
telktų bendradarbių sąrašo ga
lima spręsti, kad dar šiais me
tais bus išleistas ir antrasis 
metraščio sąsiuvinis.

Šiame numeryje J. Rapšys ir 
J. Narakas atskirais straips
niais rašo apie Lietuvos karinę 
aviaciją. Autoriai yra išvengę 
galimų pasikartojimų, tad abu 
straipsniai yra įdomūs. Kiti au 
toriai ir jų temos: J. Krygeris 
— Oro traukinys, J. česonis — 
Lakūno nuotykiai, A. Gysas — 
Antroji Meta pasaulyje, £š. 
Baipšys — Kelias į aviaciją. S. 
Sula — Iš sklandymo mokyklos

Chicagoje suėmė 27 • 
narkotiku agentus <

Federaliniai narkotikų seki
mo agentai ir Chicagos polici
ja sekmadieni suėmė visą nar
kotikų platintojų gaują iš 27 
narių, susidariusią iš kubiečių, 
kurie urmu visose JAV-bėse 
platino ypatingai pavojingus 
narkotikus. Sukonfiskuota pus 
dešimto svaro kokaino, svaras 
heroino, penki revolveriai, 
karabinas ir šautuvas. Narko
tikų sekinio agentai per 6 mė
nesius išleido daugiau kaip 
$160,000 bepirkinėdami narko 
tikus iš tos gaujos narių, kol pa 
vyko išaiškinti visą jų organi
zaciją.

— T. Aleliūnaitė, Diana Ju
ris, A'. J. Kazlauskas ir R. Ne
munaitis baigė mokslus .Chica
gos -State kolegijoje ir gavo ha 
kalauro diplomus.

— Ričardas Mačiulis baigė 
De Paul universitetą ir gavo 
Master laipsnio diplomą. Ba
kalauro diplomą pedagogikoje 
gavo Barbara šatūnas ir Anta
nas Smilskis — muzikoje.

— Marquette Parke šį savait 
galį iškylaus apylinkės ameri
kiečiai skautai.

Bendrai per visas JAV-bes. 
didžiausioje narkotikų medžiok 
Įėję, suimti 135 asmenys_ir du 
jų kritiškai sužeisti darant kra 
tas dešimtyje miestų, nuo New 
Yorko z iki Portoriko. Kiti 63 
asmenys spėjo pabėgti ir pasis
lėpti. Sukelta ant kojų tarptau
tinė policija Interpol, akylai 
sekti, kad nepabėgtų į užsie
nius. Tvirtinama, kad šioje 
medžioklėje likviduota visas 
trečdalis heroino kontraban
dos ir ko ne visa kokaino pre-

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS f

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PEIRAS KAZANAUSKAS, prezidento

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

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”,—TORI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Vienas Kalifornijos gyventojas savo turistini nameli apklijavo įvairių vietovių, kur jis lankėsi, 
emblemomis. Iš jų matosi, kad savininkas išvažinėjo didelę Kanados ir Amerikos dalį.

REGISTERED NURSES 
UCENSED 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

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 
$45,000i

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 eazo šilima. Mar
quette Parke. 843 300.

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

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

SOUTHWEST furniture co.
. TEL. GR 64421 

6200 So. WESTERN AVE.

Gelbėkite! Gelbėkite!
Policininkas William Diaz 

sekmadieni valiuodamas pro' 
Daniel Cameron mokyklą, 
1234 Monticello Ave., išgirdo 
mokykloje skardų riksmą 
“Gelbėkite! Gelbėkite!” Mokyk 
los kiemo vartai ir durj-s buvo 
užrakinti.

Būdamas tikras, kad mokyk 
loję kas nors ką nors prievar
tauja, šoko per 25 pėdų aukštą 
tvorą ir išmušęs langą — Į wi-

— Stanley P Balzekas, Sr. 
yra apdovanotas Amerikos 
Revoliucijos Di:kte.rų medaliu 
už nuopelnus šiam kraštui. At- 
žymėjimą itcįkę draugijos 
pirm. E. F. Seimes iškilminga
me pobūvyje, kėris Įvyko Pal
mer House viešbutyje. Ta pro
ga vietinė amerikiečių spauda 
aprašė S. P. BaEėko gyvenimą 
bei veiklą Lietuvoje ir Ameri
koje. Balzekai-turi ididžiulę 
automobilių prekybą Čikagos 
Brighton Parko apylinkėje. 
Prie jos yra Įsteigę Lietuvių 
Kultūros muziejų. '

— Lucile Savickienė yra vei 
kli SW Associated Block klu
bų organizacijoje. Ją Įsteigė 
kun. Francis X. Lawlor, tikslu 
išlaikyti tinkamą vertą kolo
nijų, kuriose gyvena tautinės 
mažumos. Už tai jis buvo iš
keltas iš Čikagos, bet apylin
kės gyventojai jį išrinko savo 
atstovu Į Illinois konstitucijas 
konvenciją.

pirmieji, 
viduram- 
laikus.
iliustruo

tas, didelio formato, 48 psl. pu
siau kietais viršeliais, redaguo
jamas V. Pesecko ir E. Jasiū- 
no. Gaunamas. Naujienose, 
raina 2 doleriai. F. L.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:___
namų, automobi- 

f \lių. gyvybės, svei-
[ katos ir biznio.

išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 Sa. Kedzie Ave. PR. 8-2233

PLASMA BURNER
2nd SHU I OPENING

4:30 P.'M. - 12:30 A. M.
If you have «n>erience on a multi- 
tip. plasma heli arc flame cutting 
machine, and want to work in a mo
dern steel servica center, write or 

call: Mr GELINAS

Montanos valstijoje anksčiau buvo daug aukso kasykjy. Dabar liko 
daug "va i duok Ii y* miesty" ir aukso ieškotoją stovyklą SH*iwe«iy. 
Viena porelė varto akmenis, ieškodama aukso dulkiu Užpakalyje 
matosi aukso malūnas, kuriame dar likusios ir senos akmenims 

» malti masinos.

Rado išprievartautą ir 
pasmaugtą slaugę

South Commons apartamen 
tiniame name prie 2901 Michi
gan Ave. pirmadienio rytą ras
ta sumušta ir pasmaugta slau
gė Miss Pena DeGarcia, atvy
kusi iš Filipinų tarnauti Vete
ranų ligoninėje. Policija Įta
ria, kad prieš nužudant ji bu
vo išprievartauta..

Tai jau antra slaugė nužu- 
dviejų savaičių bėgyje. 
Carol Prescott, 33, St 
ligoninės slaugė, buvo 
pasmaugta krūmeliuose

Passbooks, •

SWo '
Investment 
bonus plan NStSri

$1,000 minimum . 
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

— Sveikatingumo įstaiga pra 
neša, kad vaikai 
lankyti darželi ar pradžios 
kyklą, privalo turėti gydytojo 
ir dantisto pažymėjimus, šei
mos, neturinčios savo gydyto
jo, gali atvesti savo vaikus į TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353 
specialią kliniką, 2828 W. 31 st, — 
St.. Ji veiks nuo liepos 1 d. iki į 
rugpiūčio 31 d.; 8:30

A. TV ER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 

PardavimM Ir Taisymu 
2646 WEST 69fh STREET 

REpvbHe 7-1941

MODERNŪS, 
PATOGŪS KAMBARIAI

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

KVIEČL4ME APŽIŪRĖTI.
Vieta mašinoms, arti parkas, ežeras 

ir Michigan Avenue.

’. .......... -
HELP WAMTEO ~ MALK 

Derbiu Inky Reiki*

REAL ESTATE FOR SALE 
NamaL Žanai Pardavimui

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Nidoje, E. Jasiūnas — Amer 
kos Lietuvių Aero-klubas.

Įdomi redakcijos surinkta kažkur rūsyje, 
naudingas, medžiaga, 'duomenys ir nuo 

traukos, telpa po antrašte 
Lietuvos aviacijos 
Tas pirmumas siekia 
žius, DLK Kazimiero

Metraštis gausiai

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

1% AUKŠTO, 6 ir 3 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios, įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos. :

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC' INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390”

=~>s-ss«-t---- ssassssssBrnaamss
HELP WANTED — MALI

OwMninku Rvlkia
.............

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narnv Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi- 

___
air-conditioning į naujus ir senus na
mus.
stogu
karnas greit, sa&iingai ir garantuot 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET ME. i'AL 

4444 So. Western Av< 
CHICAGO, ILL. 60609 

•M.: VI7-3447

iv %

'COOKS 
CARSON PIRIE SCOTTS

7 CONTINENTS RESTAURANT
AT O'HARE FIELD • , ;

per week. Liberal company benefits with excellent 
earning potential. -

Call 686-6184
OR APPLY PERSONNEL OFFICE

LAR BUILDING O’HARE FIELD

HOME INSURANCE

NSURED

State Farm hre and Casualty Company
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Cerone gauja

Ameri

nę sistemą bus nebeįmanoma. Dr. 
Brzezinskis yra nuomonės, kad 
su režimo piramide sugrius Ru-

valdžią laiko savo rankose. Ne
turėdami platesnių politinių ir 
visuomeninių horizontų tie žmo-

♦ Dar vienas astronautas Le
roy Gordon Cooper pasitraukia 
iš pareigų ir pereina j biznio ben
drovę aukštom pareigom.

Laivų sutarties pasirašymas 
užtruko, nes kai kurie kongreso 
nariai stengėsi dalį statybos gau
ti savo valstijoms. Ypač aktyvi 
buvo senatorė Margaret Chase 
Smith, iš Maine, kur yra Bath 
Iron Works laivų statyklos, no
rėjusios gauti nors dalį staty
bos darbu.

to palikimas”, 
inamų “balan- 
iltatai įdomūs,

Saulėta, vėsiau.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29.

bijos universiteto komunistinių 
reikalų tyrimo instituto vedėjas, 
yra nuomonės, kad palaipsniškai 
didėjantis reikalavimas duoti 
Rusijos žmonėms daugiau lais-

galima to reikalavimo nuslopin
ti brutaliomis priemonėmis. So
vietų valdžios piramidės viršū
nėje sėdinčių vadovų tarpe prar 
sidės rimti nesutarimai. Tokioje

' Politinės derybos, vykusios 
prieš savaitę Bonoje, bus, tęsia
mos Varšuvoje.

kietija. — Paskelbti duomenys 
rodo, jog pereitais metais Vo
kietijoje buvo pusantro milijono 
iš užsienio atvykusių darbinin
kų. , Jugoslavų buvo priskaito- 
ma 265,000. Tai antra savo skai-

CHICAGO. — JAV Apeliaci
jų teismas atmetė kriminalo sin
dikato lyderių Jackie Cerone, jo 
giminaičio James Cerone ir Jo- 
sephh Ferriola apeliaciją paleis
ti juos už užstatą iš kalėjimo.

Šiomis dienomis JAV distrik- 
to teisėjas Abraham L. Marowitz 
penkis žymiausius Chicagos kri
minalo sindikato, kitaip besiva
dinančio Cosa Nostra, vadeivas 
už gembleriavimą nuteisė jib 5 
metus kalėjimo.

vietą užėmė italai.
DENVERIS. — Rocky Moun

tain kariuomenės sandėliai pa
skelbė, kad buvo sunaikintos vi
sos nuodingų VX nervų dujų 
atsargos. Naikinimas vyko che
miniu būdu, paverčiant dujas į 
dulkes, kurios buvo užkastos į 
požemines duobes.5

prasčiausiai, jie nesioriėntuoja, 
kokioje epochoje jie gyvena ir 
ką daro, nes yra siauro protavi
mo. Tatai turi atvesti prie ka
tastrofos.

VIENA. — Čekoslovakijos ži
nių agentūra paskelbė, kad Alek
sandras Dubčekas buvo atleistas 
iš ambasadoriaus Turkijoje vie
tos. šią savaitę susirenka komu
nistų partijos centro komitetas. 
Manoma, kad Dubčekas bus iš
mestas iš partijos eilių. Ta pro
ga buvęs Dubčeko laikais prem
jeras černikas pasitraukė iš tech 
nologijos išvystymo ministerio 
vietos.

BUENOS AIRES. — Argen
tinos naujas prezidentas Leving- 
ston pažadėjo savo kalboje neuž
ilgo atstatyti Argentinoje demo
kratinę tvarką. t

Jungtinėms Amerikos Valstybėms. O tačiau trys žymiausi so- 
vietologai —sovietų santvarkos žinovai — tvirtina, kad jau už
matomas ne tik Kremliaus, bet ir visos sovietų sistemos galas.

puolimai yra įvykę sovietų Jung
tinių Tautų delegacijos būstinė
je, Aeroflote, Inturiste. Dabar 
šias įstaigas nuolat saugos New 
Yorko policija.

ROMA. — Parlamente buvo 
parodytas menamai slaptas do
kumentas, kad Nato iš Vakarų 
Vokieti jos rengiasi perkelti Ame
rikos kariuomenę į šiaurės Ita
liją, kur komunistų įtaka esanti 
.didelė. Italijos užsienio minis- 
teris pareiškė, jog tai esąs sufa
brikuotas dokumentas, nieko 
bendro su teisybe neturįs.

rios netirpsta žemėje, neišsiskaL 
do, bet su lietaus vandeniu pa
tenka į upelius ir upes. Dar ne
nustatyta, kokią žalą tie chemi
kalai padarys žuvims ir kitiems 
vandenų gyvūnams.

Plataus masto bombardavimai 
Vietname paliko duobių pilnus 
laukus. Kai kuriuose rajonuo
se žemė esanti panaši į mėnulio 
paviršių. Jei visas bombų pada
rytas duobes sudėtumei į vie
ną duobę, tai ji būtų 30,000 my
lių skersmens, — sako Stanfor- 
do universiteto studija.

Daug kur Vietname, pašalinus 
nuo žemės paviršiaus augmeni
ją, pati žemė sukietėja, tampa 
lyg akmuo, ant kurio ilgus metus 
niekas negalės augti.

Pagaliau įvairūs artilerijos ir 
bombų fragmentai džiunglėse 
taip palietė medžius, kad Vietna
mo lentpjūvėse darbas pasidarė 
neįmanomas. Kasdien darbas su
stoja nuo 1 3d 3 valandų, nes 
lentpjūvių pjūklai, atsikirtę į

Mokslininkų studijoje sako
ma, kad vietnamiečių vargai tik 
prasidės karui pasibaigus. Ame
rikos bombos ir įvairūs chemika-

SAN FRANCISCO. — Nežiūrint į tai, kaip pribaigtų Viet
namo karas, jį pralaimėtų vietnamiečiai, nes karo pasekmės 
tęstųsi dar ilgai po paliaubų ar taikos sutarties^ Karo veiksmai 
padarė Vietnamui daug žalos ne tik gyventojų aukomis, bet ir 
pačiam kraštui. Stanford© universiteto biologai/paskelbė savo 
studiją: “Indokinijos sunaikinimas — mūsų bu 
Galima įtarti, kad tie mokslininkai priklauso 1 
džių” ir karo priešininkų pusei, tačiau paskelbti i

TOKYO, Japonija. Du mi- 
nisterių kabineto nariai,.Miya- 
zawa ir Aichi, išvyko į Washing- 
toną tartis dėl tekstilinių prekių 
eksporto apribojimo. Amerikos 
tekstilinė pramonė daro ris di
desnį spaudimą, kad būtų su
varžytas tekstilinių medžiagų 
importas iš Japonijos.

ATeNAI, Graikija, 
kos archeologai, vadovaujami 
profesoriaus Leslie Shear, atka
sė Atėnuose senovės rinką, kur 
buvo tardomas ir nuteistas So
kratas.

delį asmeninį patyrimą apie So
vietų Sąjungoje viešpataujan
čią padėtį, yra Andrejus Amal- 
rikas, buvęs istorijos profeso
rius ir laikraštininkas, pagaliau 
Kremliaus valdžios išmestas iš 
tų pareigų ir paskirtas pašto 
laiškanešiu. Amalrikas tvirtina, 
kad Sovietų Sąjungoje prasidė
jo revoliucijos era, kokią gerai 
aprašė pats Karolis Marksas: po
litinė ir visuomeninė sistema, ku
ri stengiasi nuslopinti bet kokius 
iš apačios kylančius reformų mė
ginimus, turi žlugti. Tokia si
stema nutolsta nuo gyvenimo ir 
pasidaro svetima. Tatai iššau
kia spaudimą iš apačios, kol atei
na momentas, kad tas spaudi
mas nuverčia visą viršūnę. Kaip 
komunizmui buvo lengva sunai
kinti carinę Rusiją, taip pat libe
ralizmas nuvers paties komuniz
mo SSSR šiandieninė situacija. 
Sovietuose labai primena pana
šią situaciją prieš pirmąjį pa
saulinį karą.

Amalrikas tvirtina, kad SSSR 
konfliktas su Kinija yra neiš
vengiamas ir jis neišvengiamai 
prives prie sovietų sistemos ka
tastrofos, nepaisant ar sovietai 
pralaimės ar laimės. Norėdamas 
visuomenę skatinti prie ginkluo
to veiksmo, Kremlius turės da-

sužalotą ilgiems metams. Medžių 
ir žolių lapams naikinti skys
čiai, kuriuos amerikiečiai naudo
ja, siekdami sunaikinti komunis-

- «- w-------v- •----—r------------- - «— ----- ana
žemę Šimtmečiais išbandytais metodais. Vaizdas iš Piety Korėjos, kur satelitų stotis buvo atidaryta netoli 

Kumsan miesto.

Amerikos-Japonijos saugumo 
sutartis numato, kad Amerika 
karo atveju gins Japoniją, tam 
panaudodama net ir branduoli
nius ginklus. Iš savo pusės Ja
ponija duoda Amerikai karines 
bazes. Tos bazės ir sukelia di
džiausią japonų nepasitenkini
mą. Vieno didžiausių japonų 
laikraščių pravesta anketa pa-

NbliAed by Tb« y itbnseiie Publidnef Ce ■ 
1739 So. Halsted Street, Chicago, IR 00808
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deles Vietnamo ir Kambodijos 
gumos plantacijas. Vietname 
plantacijų derlingumas sumažin
tas 25% viename akre, o Kam- 
bodijoje—40%. Gumos produk
cija jau nukritusi.

Amerikiečių chemikalai, kurie 
naikina komunistų valdomų plo-

NEW YORKAS. — Pirminiai BMp 
New Yorko demokratų rinkimai 
suktiė nedidelį entuziazmą. Iš 
registruotų demokratų tebalsa- 
vo 27 nuošimčiai. Kandidatu į gu- 
bernatorius tapo buvęs ambasa- 
dorins ir Aukščiausiojo Teismo 
narys Arthur Goldberg, kuris 
rudenį bandys išversti iš vietos 
gubernatorių Rockėfellerį. Se- į paveikslo 
natoriaus Charles Goodell k<m| 
kūrentu tapo milijonierius Ri
chard Ottinger. Įdomu, kad Har
leme negras Charles Rangel, 40 
metų, nugalėjo seną to rajono 
atstovą, jau 24 metus buvusį 
kongrese, Adam Clayton Powell, 
šį naują demokratų kandidatą 
sunku bus nugalėti, nes jį remia 
ir respublikonų partija, savo 
kandidatų Harleme neišstačiusi.

NEW YORKAS. — Į sovietų 
prekybos atstovybę Amtorg įsi
veržė 27 jauni New Yorko žydai, 
apstumdė atstovybės tarnauto-

Per ateinančius aštuonerius 
metus bus statomi 30 naikintu
vų, kurie su visu apginklavimu 
ir elektroniniais prietaisais kai
nuos 85 mil. dol. kiekvienas. Lai
vai bus 560 pėdų ilgio ir 54 pė
dų pločio. Nauji naikintuvai bus 
ginkluoti priešlėktuvinėmis ra
ketomis ir kitais moderniais gin
klais, nors jų pagrindinė paskir
tis bus kova prieš povandeninius 
laivus. Kiekviename laive bus 
270 jūreivių įgula. Tokie lai
vai, paprastai, turėdavo didesnes 
įgulas, tačiau naujieji turės daug 

rei-

DIDELES JAPONŲ DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ SAUGUMO SUTARTĮ SU JAV

TOKIJO. — Pirmadienio vidurnaktį oficialiai pasibaigė Ame
rikos-Japonijos saugumo sutarties pakeitimo ar nutraukimo ter
minas ir sutartis ėmė galioti neribotam laikui. Jei viena iš sutartį 
pasirašiusių valstybių norėtų ją pakeisti ar užbaigti, ji turi pra
nešti apie tai metus anksčiau. Japonų vyriausybė jau pareiškė, 
kad ji nenumato atsisakyti sutarties, tačiau stiprios politinės 
jėgos Japonijoje reikalauja ją peržiūrėti ir perrašyti.- Sutarties 
pratęsimo proga įvyko didžiausios Japonijos istorijoje kairiųjų 
demonstracijos, trumpi darbo unijų streikai ir daug protesto su- 
surinkimų. Neapsiėjo ir be smurto. Japonijoje buvo suimta 348 
asmenys. Policija budėjo visuose miestuose.

Britanijos princas 
pabaigė studijas

LONDONAS. — Britų sosto 
įpėdinis, princas Čharlis baigė 
Cambridge universitete istorijos 
studijas ir gavo bakalauro cum 
Įaudė laipsnį. Tuo jis tapo pir
mas karalių šeimos narys, ofi
cialiai baigęs studijas. Jo sene
lis ir dėdė, buvę karaliai, trum
pai lankė universitetus, tačiau 
jų nebaigė ir studijas tęsė na
muose.

Princas Charlis gyveno nor
malų studento gyvenimą, grojo 
violončele mokyklos orkestre, 
dainavo chore, vaidino ir rašė 
į studentų laikraštį. Dabar jau
nas princas, kaip tradicija rei
kalauja, stos į Karališkąjį Lai
vyną, prieš tai jis baigs lėktuvų 
vairavimo kursus.

Liepos mėnesį princas Charlis 
su seserim Anne atvyksta į 
Ameriką.

Pradės statyti
30 karo laivų

WASHINGTONAS. — Karo 
laivynas paskelbė, kad seniai 
laukiamų naujų karo laivų-nai- 
kintuvų statyba greit prasidės. 
Kontraktas buvo padarytas su 
Litton Systems Ine. ši bendrovė 
statys tuos laivus Pascagoula, 
Miss., laivų statyklose.

voja, kad sutartis turėtų neto
limoje ateityje būti atšaukta.

Dešiniojo sparno japonų poli
tikai, žinodami Japonijos eko
nominį stiprumą, vis dažniau kai 
ba apie pačios Japonijos gynybos 
jėgų stiprinimą, kad ji pati, be 
Amerikos paramos, galėtų ga
rantuoti savo saugumą. Pokari
nė japonų konstitucija draudžia 
Japonijai laikyti didelę karinome 
nę ar ginkluotis moderniais gink
lais. Opozicija prieš saugumo su
tartį daugiausia bijo, kad Ame
rikos karai Azijoje gali nenoro
mis įvelti į tokį karą ir Japoniją.

Prieš sutartį didžiausią opozi
ciją reiškia komunistai ir jiems 
palankios politinės grupės'. Ki
nija, šiaurės Korėja ir šiaurės 
Vietnamas paskelbė sutarties 
pratęsimo proga visai panašius 
pareiškimus, kuriuose Amerikos 
-Japonijos sutartis vadinama 
“kriminaliniu imperialistinių jė
gų bendradarbiavimu”. Pareiš
kimuose kalbama apie atgim
stantį japonų militarizmą, apie 
agresijos planus ir Japonijos /ne- 
okolonializmą Azijoje. Sutarties 
tikslas, komunistų nuomone, esąs 
vesti Azijos karo veiksmus, ku
riuose “Azijos žmonės žudytų 
aziatus”.

Užsienio stebėtojai galvoja, 
kad sutarties ateitis yra neaiški. 
Greičiausiai, ją teks peržiūrėti- 
ir priderinti prie pakitusios Ja
ponijos padėties.

Trijy žymiausiu sovietology nuomone soviety sistema 
žlugs po 10-15 mėty

WINN1PEGAS, Man. — Kremliaus galas po 10-15 metų?

Nuosaikesni balsai 
Izraelio valdžioje

JERUZALĖ. — Izraelio vy
riausybėje yra balsų raginančių 
atsisakyti arabų teritorijos ir 
siekti taikos. Gynybos minis- 
teris Dayanas, kalbėdamas žur
nalistų sąjungos susirinkime, pa
reiškė, kad Izraelis neturi teisės 
siekti visų vietų, kurios yra pa
minėtos Biblijoje, Izraelis netu
rėtų siekti pasilaikyti visas tas 
vietoves, kurios turi kokią isto
rinę reikšmę izraelitams. Prie
šingai, Izraeliui reikėtų siekti to
kių vietovių, kurios nors nėra 
istoriniai svarbios, tačiau yra 
lemtingai svarbios Izraelio sau
gumui, kaip Sharm ek Sheiko 
pusiasalis prie Akabos įlankos.

Kiek žinoma, Amerika spau
džia Izraelio vyriausybę ieškoti 
su arabais kompromiso ir atsi
sakyti gera valia paskutiniame 
kare užimtų žemių.

Izraelio karinė vadovybė pa
skelbė, kad Sirija labai sustip
rino savo karines jėgas, padvi
gubindama savo anksčiau turė
tų tankų skaičių. Sirija turinti 
jau 900 sovietų gamybos tan
kų, o Egiptas turįs tarp 1,300 ir 
1,500 tankų. •

Nauja Vokietijos - 
Leiddjos sutartis

VARŠUVA. — Lenkija ir Va
karų Vokietija, nors politinės 
derybos dėl sienų pripažinimo ir 
kitų klausimų dar nesibaigė, pa
sirašė naują penkerių metų pre
kybos susitarimą, dėl kurio de
rybos vyko 9 mėnesius. Sutartis 
galios iki 1974 metų pabaigos 
ir apims ekonominį, mokslinį ir 
technologinį bendradarbiavimą 
tarp abiejų valstybių.

Tarp Vokietijos ir Lenkijos 
padidės prekių pasikeitimas. Vo
kiečiai duos lenkams kreditų ir 
palengvins taisykles Lenkijos 
prddų įvežšnui.

♦ Senatas 81 balsu prieš 10 
atšaukė Tonkino rezoliuciją. Da
bar vyksta ginčai, ką tas atšau
kimas praktiškai reiškia. Vie
ni sako, kad tai prezidento galių 
sumažinimas Vietnamo karui 
vestis kiti tvirtina, kad atšauki
mas tereiškia mažėjantį senato 
pritarimą karui Vietname.

♦ Libano spauda paskelbė 
Amerikos naujus pasiūlymus Vi
duriniųjų Rytu klausimams tvar- automatinių prietaisų, kurie 
kyti. Siūloma paskelbti trijų kalauja mažesnės įgulos, 
mėnesių karo paliaubas, nusta
tyti demilitarizuotą zoną, Izrae
lis turėtų pasitraukti iš arabų 
žemių, arabai turėtų garantuoti 
Izraelio neliečiamumą. Prieš tuos 
pasiūlymus jau pasisakė Pales
tinos arabų organizacijos, kurios 
siekia savos valstybės, šiandien 
apie Viduriniuosius Rytus spau
dos konferencijoje kalbės vals
tybės sekr. Rogers.

♦ Prezidento žmona, ponia Ni- 
sonienė važiuoja į Peru, kur ji 
įteiks Amerikos paramą nuken
tėjusioms nuo žemės drebėjimo 
žmonėms.

♦Ottawoje prie gynybos de
partamento rūmų sprogo bomba, 
žuvo viena moteris ir du civiliai 
buvo sužeisti. Pastatui ir greti
miems namams padaryta žalos. 

Manoma, kad tai Quebecko pro
vincijos teroristų darbas.

♦ Nauja britų vyriausybė 
griežtai pasiryžo sutvarkyti

j šiaurinės Airijos neramumus ir 
pasiuntė ten dar 3,000 kareivių 
tvarkai palaikyti.

Graikijos valdžia iš kalėji
mų paleido 75 komunistus.

♦ Danijoje buvęs Čekoslova
kijos ambasadorius Anton Vasek 
nutarė pasitraukti iš tarnybos 
ir paprašė Danijos vyriausybės 
politinės globos.

vis labiau išspaudžia fašizmas. 
Didėjantis rusų nacionalizmas 
yra geriausias įrodymas.

Antras sovietologas Robert 
Conquest, geriausias SSSR žino
vas Anglijoje, teigia, kad dabar
tiniai Kremliaus vadovai yra su
sidarę iš “trečiosios klasės cha
rakterių intelektualiniu atžvil
giu”. Nes StalinasrJmitaliai su-
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VISUO SUSIRINKI

i‘tof. Vaclovo Biržiškos

Žinoma,

Hra

rinti, įrodyti. Bet kaip įrodyti, 
kad jis tai padaro są-mo-nin-gai?

Ar p. Bimba apie tai pagalvo-

bio veide. Priemiestelio pasi
rodžius pirmiesiems fašistams, 
žmonės į raistus suvarė gyvu-.

■UP -TO 
$20,000.

jai (tai būtu labai pagal liniją, 
tiesa?) ? "

^SAfHYOF  ̂
YOUR SAVINGS

do link.
O galėjo br'šu kromeliu išeiti..

v*, ?
i i H Bfl

ir ypač linksmai kalbėjo apie jo 
pasimatymą... su Kamają Džio
vu (juozu Bimba), kuris spe
cialiai tam reikalui buvęs iškvie-

Bimbos “amžina tiesa’

nių, tokio padoraus žmogaus? 
Ar čia vien toji “davimo” isto
rija? Pažiūrėsim.

1960 m. Vilniuje buvo išleis
ta Juoąo Gaisriu knyga “Gyveni
mo žingsniai”. Kas tas Gaisrys 
— neaišku. Knygos kalba tokia: 
...“apsiavęs vatinėmis kelnė
mis” (90 psl.). Bet tiek to. štai

Nauja foto kamera, ištobulinta ateities spalvotoms nuotraukoms mė
nulyje. Kamera daro aiškias nuotraukas nepaisydama ar vaizdas 
yra prietemoje ar saulėkaitoje. Ji sveria tik 10 svary ir ateities 

skridimuose į mėnulį pakeis lįsi šiol vartotas fotokameras.

kitą gerų ir midų lietuvių, iš 
kairės ir iš~dešinės ir iš vidurio. 
Jie nueidavo ir į bažnyčią ir į 
Tonio (Bimbos) pranešimą apie 
kelionę į Lietuvą, Duodavo auką 
Dievui, neaplenkdavo ir velnio. 
Dėl viso ko. Juk negali žinoti, 
kur gali patekti — peklon ar 
dangun.

Atsimena juos ir A. Bimba. O 
jeigu primiršo, tai padėsim pri
siminti.

Tas Big-Džianas, milžinas su 
šventuko vaiko siela, ir kiti daug

ką pridės. Bimbiškas stilius ro
do, kad sunku pasvarstyti klausi
mą šaltai, tiksliai ir kultūrinin- 
gai.

Bet, bendrai paėmus, labai ge
rai, kad prie paminėjimo mūsų 
mielos tėviškėlės praeities pri
sideda net ir Bimba. Tik kur ki
ti mūsų vyrai šaunuoliai?
Amžinas ir pakvaišęs melagis

- Lengva kitą pavadinti kad ir 
melagiu, bet įrodyti — sunkiau. 
Bimbos nupmone toks “amžinas 
.ir pakviaišęs melagius” yra Ber
tašius. Reiškia, jis sąmoningai 
rašo netiesą, Kad žmogus rašo,

ALB KOMITETAS PASAULIEČIŲ TEISĖMS APSAUGOTI 
AV. KAZIM1EKD LIETUVIŲ KAPINĖSE

Juk jau praėjo apie 30 metu 
nuo - kalbamo laikotarpio. Jie 
abu— Bimba ir Bertašius — ne 
pirmos jaunystės. Vienas žilas, 
kitas vos kojas velka. Gal ir at
mintis kurio sušlubuoja kartais, 
gal prisimiršo kas?... Ir tokiu 
atveju pasakyta netiesa ar jau 
bus “amžinas ir biaurus melas”?

čia nesvarstysiu,'kiek “amži
nų tiesų” yra pasaulyje ir kelias

Did you ever hear of 
retunii^aS^lgsBcnid 
because you got 
too many?

Kas tik turi gera skonį,
Viską oerka pas Lieponi!LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk

Barzdotas muzikantas pučia savo sak
sofoną New Yorko miesto" Centro 
!Parke nepavydamas, kas to klausosi.

Chicago Savings 
and Loan Association

Giminės .ar .negiminės
Bimbų buvo arba ir dabar 

dar yra ne tik-Ažusieniuos, Ber- 
žuoniuos, --’Rimbuos, Junakuos, 
Kamajuos,’ Kryliuos, Rudžius, 
Taraldžiuųs,, Aukštaitijoj ir Že
maitijoj, Europoj, Amerikoj, 
Australijoj ir kitur. Įdomu, ką 
apie jų tarpusavio giminystę bei 
kilmę pasakytų rašytojas A. 
Bimba. ■■

• Iš kelių kelmų jie yra kilę? 
Giminės ar negiminės?

Big-Džiano tiesa

Sugrįžę beveik- ketvirtį šimt
mečio atgal,'Pittsburgh, Pą., lie
tuvių kolonijoj iš tolo pamatysi
me milžinišką, gerai visa galva 
prasišaunantį iš minios, Big- 
Džianą (Musteikį). Prie jo, lyg 
Sančo Pančą prie Don Kichoto, 
dar vieną Bimbą — Frenki. Gre
ta Džianiuką (Skemundrį), Mar- 
tinonienę su Branytė ir sūnumis, 
Mataušiuką . (Grigaliūną), Zig-

nopas iškėlęs aukštyn. Ir vėl 
nuėjęs miškan.

Ar Big-Džianas melavo? Ne.

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

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

. — Kai pirmą kartą viršum 
Kamajų praskrido kryžiuti fa
šistų lėktuvai, žmonės su neri-

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adrese:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8,. Illinois

keisdami savo nuomones dėl da- 
vatkiškai-akademiško nugėrimo 
pobūdžio, laiko ir vietos, iki šiol 
neįstengė vieningai susitarti ir 
dėl bendros krypties), bet žmo
nių geru noru minėti savo tėviš
kės praeitį, anot Nako — kiek
vieną kultūrinę apraišką, gali
ma tik džiaugtis.

Į straipsnį “Arkliavagiai smau
gia sėlius”, kuris pasirodė gal 
prieš pusmetį, dabar atsiliepė 
pasirašęs tik J. K. raidėmis.

Straipsnelio idėja promasko- 
liška: ne rusai smaugė lietuvius, 
bet... “caro valdymo metu sen
tikiai buvo persekiojami ir Lie
tuvoje”- (jo paties žodžiai).

Labai jau žinoviškai kalba 
apie carą, patriarchą, Nikoną ir 
t. t., lyg tikras popas.

Nors minėtą straipsnį skaitė 
beveik pusmetį, bet visiškai jo 
nesuprato. Straipsnyje buvo kal
bėta apie sėlių kraštelį, esantį 
apie Rokiškį, o J. K. griebia Kau
ną, Kėdainius, Biržus ir kitas 
vietas, kurios visiškai prie to ne
priklauso. Straipsnyje buvo kal
bėta apie ark-lia-va-gius, o jis 
mano, kad apie sentikius-rusus 
(net ir gerus) ir 1.1.

Bet, bendrai, gerai, kad net 
ir J. K atsiliepė ir Rokiškio pra
eities minėjimą padarė gyvėsių 
ir linksmesnį.

Atsiliepė ir Bimba
Agronomas J. Bertašius kovo 

27 parašė gražų straipsnį apię 
Kamajų dvarininką J. Bimbą — 
gerą ūkininką, gerą žmogų ir ge
rą lietuvį. Rašytojui ir “Laisr 
vės” redaktoriui A. Bimbai tas 
straipsnis, matyt, labai nepati
ko ar, “laikantis linijos”, turė
jo nepatikti. Į minėtą straipsnį 
balandžio 7 atsiliepė A. Bimba 
“Krisluose”. Išvadino Bertašių 
“pakviašusiu melagium”, rado 
straipsnyje “sapaliojimus” ir 
“bjaurius melus”. Gegužės 9 J. 
Bertašius savo straipsnyje kon
statavo “mokslininko dvasinę 
ubagystę”... Gal ir Bimba dar

' John Pakol, Sr., Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

Sėlio (11-12), Nako (11-16), 
Toliūno, Bertašiaus, Erdvio ir 
kitų straipsniais įvairiuose laik
raščiuose (Naujienose^ Drauge, 
Sandaroje, Dirvoje, L. Lietuvo
je ir kituose) prasidėjęs Rokiš
kio praeities minėj imas vyksta 
intensyviai. Rašo žurnalistai, 
mokytojai, agronomai, visuome
nininkai, kunigai ir kiti. Nors 
tas rašymas vyksta ir ne visai 
planingai (minėjimo iniciatoriai,

Kodėl Bimba Bimgos kratosi
Vieni Bimbos kratosi, kaip 

įmanydami visų Bimbų “garse
nybės”, o tas išsigina kitų savo 
vienokių ar kitokių brolių •— tė
vynainių. Jeigu kartais jie ir su
sitinka, pasikalba, kaip jau buvo 
paminėta, tai labai privačiai, ne- 
sigarsindami. Kad artieji ven
gia pastarojo, tai jau aiškiau. 
Bet įdomesnis klausimas, tai ko
dėl šis kratosi (“biaurus me-

visų Bimbų patriarchas. Krei
piausi į jį su šiais klausimais:

— Ar esi girdėjęs kalbas apie 
Džiovo ir Tonio susitikimą?' •

— Girdėjau...
— Gerai pažįsti Bimbas, kąip 

manai, ar galėjo taip būti, ar 
anas (Jave šitam?

— Mūsėk, davė... — nei ne
mirktelėjęs atsakė.

Čia stinga tik paties A. Bim
bos lietuviško (ne bolševikiško)

varkių reikalais. Didele vėdinama
Geras privažiavimas. Nesustokime 
mų kelio. Visi dalyvaukime šiose istorinėse pastangose 
už mūsų tautos teises bažnytinėje santvarkoje.

pasisakymo, kodėl ir už ką jam į liūs, o patys nėjo iš namų. Jie 
Džiovas “davė”, kur jis dabar ir pro langus matė, kaip į aikštę, 
t. t. O jeigu "nedavė”, tai ko- pasienio 
dėl ir iš kur ta istorija galėjo 
atsirasti.

Lauksim. — • ■ ~ *

KAZIMIERO LIETUVIU KAPINIU naujų pot 
Daug vietos 
ryje laimėj!

iš jų pripažįsta p. Bimba. Sus
tosiu ties viena, jo paties pa
skelbta: ‘Tasai Juozas Bimba, 
kuris dvaro centrą pirko, man ne 
tik kad ne brolis, bet netgi' ne- 
giminė”.

Argi? Ar jau visiškai tikrai 
taip? Pagalvok, Midas Antanai 
(žmoniška visus mylėti, ypač 
paklydusius), ir atsakyk rim-

; Tas žmogus nemokėjo knygų ra- 
Į šyti, laikraščių redaguoti ir me- 
i luoti. Jis sakydavo tiesą tokią 
| kokią žinodavo ar iš kitų išgirs- 
Idavo.

Dabar iškyla klausimas, kur 
Big-Džianas tą istoriją išgirdo, 
kodėl ten tada visi ją taip links
mai pasakodavo?

A. Bimba, atvykęs Pittsbur- 
ghan pakalbėti apie pirmąją ke
lionę Lietuvon, aplankė savo tė
vynainių rokiškėnų Frenkio ir 
Karusios Bimbų namus (7715 
Brashear St.). Ten draug su 
kitais svečiavosi ir Big-Džianas, 
klausėsi jo pasakojimų, kalbėjosi 
su juo ir, be abejo, klausinėjo ir 
apie saviškį, buvusį amerikoną 
Džiovą. Matyt, iš paties Tonio 
papasakojimo ir kilo ta linksma 
istorija.

š. m. balandžio 13 teko pasi
kalbėti dar su vienu Bimba (jų 
daug, tik kai-kurie mūsų “inte
ligentai” įsivaizduoja sau vieną 
vienintelį, lyg Staliną). Tai tur
tuolis kaliforniškis, 86 m. am-' 
žiaus. žmogus rinitas ir nuosai-

* Even file seventh, or e&tfių 
or ninth Savings Bond wiU 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why

■ they make a pretty nice ^t.

And in a few years, a young 
coaple will open up that 
bottom drawer to cash a 
their wedding Bonds. 
Matured and filled widt 
interest.
Ml be like found money. 
What’s more, in & few years 
there might be a oocyte 
of kids.
A few more expenses.
Who ever heard of some ' 
found money not befog pii 
to good use?
So you see, evot £ your 
■Bond is the umpteenth <ae 
they get; they

' can use it. MMggSt 
A lot better 
than fitree 
chafing

R - 
K::

policijos vachmistro 
uniforma apsivilkęs, atskubėjo 
buožės Čepaičio žentas Samulė- 
nas, zakristijonas Judikevičius, 
Vilkei lėkių buožės čepukų sūnus 
Jonas, dvarininkas Bimba...

Reiškia, ne košer...
Du Bimbos priešinguos po- 

liuos: vienas šventas, kitas pra
keiktas. Vienas komunistas, ki
tas “fašistas”...

Sakykit, gerbiamieji, ir kaip 
nesikratyti, jeigu partijos bosas

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID .QUARTERLY,

6 per annum

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

J ^4% PER ANNUM.

GN CERTIFICATES
OF $1000 

ONĘ YEAR MATURITY

/

H /4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $ IOOO OR MORE 

6 MONTH MATURITY

|j %% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Jj % PER ANNUM

ON ALL* PASSBOOK 

ACCOUNTS
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vo tvirtu' žingsniu, jų krūtines 
puošė koviniai ordinai ir meda-

šė koviniai ordinai ir medaliai, 
bet jie atnešė laisvę ir gražų 
gyvenimą mėgstančioms tautom 
vergiją, neviltį, terorą. Kovota 
tos divizijos ne už Lietuvos, Lat
vijos ar Estijos Pabaltijį, bet už 
Tarybų Pabaltijo išlaisvinimą:

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNlVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

WAUKEGAN, ILL
Genocido paroda

150 litų galėjo ^nusipirkti 5 po
ras batų (čebatų), o rubliais už 
tokius pat batus reikėjo mokė
ti 225 rublius. Senas komunistas 
ir už komunistine veikla kelis

NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL,*— THURSDAY, JUNE 23, 1970

Gal ir buvo 100 partizanų bū
rių su 10,000 kovotojų, bet tik ne 
vien Lietuvoje. Galėjo būti nu
versta apie 600 priešo ešalonų, 
taip pat tik ne vien Lietuvoje. 
Galima prielaida, kad partiza
nai galėjo sunaikinti virš 14,000 
vokiečiams tarnavusių ir vokie
čių tik ne vien Lietuvoje. Iš vi
so rusai ir jų sėbrai priešo ne
sigaili; jei nužudo vieną (žino
ma, tik fronte), tai prie to dar 
prideda nulį.

Adomas Meskupas (žydas ko
munistas), Michail Afonin (ru
sas komunistas), Hubert Borisą 
(irgi ne lietuvis), Zavadskis — 
gali būti lietuvis, bet gali būti 
ir lenkas, o Ona Tamulevičiūtė 
— gali būti nuo Alytaus garsio
jo čekisto Tamulevičiaus sesuo. 
Jis buvo desantu išmestas Aly
taus apskr. partizanautų bet per 
susirėmimą buvo nušautas.

Antanas Sniečkus, tai senas 
sovkomas, išmokslintas čekistas, 
jau 1928 ar 1929 metais rudenį 
jis buvo Aleksote sulaikytas su 
Maskvoje padirbtu Lietuvos vi
daus pasu. • Kai jį atsitiktinai 
valst. saug. polic. valdininkai pa
prašė parodyti asmens dokumen
tą, Sniečkus ištraukė visai nau-

raudonąją apiriją arba išmesti 
į Lietuvos ^teritoriją desantais 
partizanauti. Jie gynė Mask
vą, — tą patvirtino ir išgama

vojo, kas bus rytoj, kokia naujo
vė bus išgalvota. Darbo žmogus 
be jokio entuziazmo sutiko dul
kėtą, apšiurpusią ir išalkusią 
raudonąją armiją, tik žydų dau
guma rodė entuziazmą. Raudo
noj i spauda ir per radijo rupo
rus rėkė, kad Sovietų; Rusija oku 
puodams Lietuvą atnešė darbi
ninkams ir valstiečiams laimę ir 
gražų ateities gyvenimą. Rėkė, 
kad prie kruvinojo Smetonos sar
gas ir darbininkas mėnesiui al
gos gaudavęs nepilnai 150 litų, 
o okupantas jiems mokės 230 ru-

yra.
V. Pismenčiuk aprašo prieš 

dvejus metus matytą Vilniuje re
ginį ir prisimena 16-sios lietu-

mojo sekretoriaus straipsnyje 
“Vardan laimės žemėje’’... Prie* 
šo užnugaryje buvo sudaryta 
apie 100 partizanų būrių; bend
ras kovotojų skaičius — f 
kaip dešimt tūkstančių. Partiza
nų būriai nuleido nuo bėgių, to--

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

Sovietų Rusijos — Pabaltiju.
Knyga, apie kurią kalba Pis

menčiuk, prasideda bjauriausio 
kvislingo Antano Sniečkaus 
straipsniu, kurį Pismenčiuk pa
mini taip:

“Autorius primena, kad Tary
bų Lietuva viena pirmųjų paty
rė fašistinių agresorių smūgius. 
Naują, laisvą gyvenimą Lietu
voje, Lietuvos darbo žmonių en
tuziazmą, kuriant naują socia
listinę visuomenę, nutraukė oku
pantų įsiveržimas. Tūkstančiai 
Lietuvos piliečių kartu su Tary
binės Armijos dalimis traukėsi 
į šalies gilumą, kad galėtų su 
ginklu rankose kautis prieš hitle
rinius okupantus. Daug' lietu
vių įsiliejo- į karines dalis, vyks
tant mūšiams, dalyvavo ginant 
mūsų Tėvynės sostinę Maskvą ir 
kitus miestus (ib.)”.

Tik jau ne laisvą, bet baisų 
gyvenimą kūrė rusiškasis oku
pantas lietuviškų kvislingų gelb-

ją pasą. Tas sukėlė Įtarimą, jį 
nusivedė į įstaigą ir viską iš
aiškino. .lis buvo atsiųstas iš 
Maskvos diversiniam darbui. Tik 
jau biaurus tipas, jeigu net mo
tina jo atsižadėjusi.

B. Maceika

plačiai kalbama apie ilgą ir šlo
vingą divizijos kovų kelią. Už 
kautynes-Kursko lanke šimtai 
divizijos kovotoj^ buvo apdova
noti Tarybų Sąjungos ordinais 
ir medaliais, o Vaclovui Bernotė- 
nui ir Viktorui Jacenevičiui bu
vo suteiktas Tarybų Sąjungos 
Didvyrio vardas.

“1-ojo Pabaltijo fronto sudė
tyje Lietuviškoji divizija kovė
si prie Velikije'Luki, Baltarusi
jos laukuose, Pabaltijo žemėje.

“TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo 1944 m. spalio 31 
d. Įsaku 16-oji Lietuviškoji šau
lių divizija buvo apdovanota 
Raudonosios Vėliavos ordinu, 
šimtai-kovotojų ir vadų gavo 
aukštus vyriausybinius apdova
nojimus, o draugams F. Lysėm 
kai, V. Vilenskiui, G, Užpoliui, 
V. Fedotovui, K. šurui, S. šei- 
nauskui, F. Zacepilovui, G. Te- 
rentjevui buvo suteiktas garbin
gas Tarybą Sąjungos Didvyrio 
vardas. Už dalyvavimą, išva
duojant Klaipėdą, divizijai bu
vo suteiktas Klaipėdos vardas, 
(ib. 31 psl.).

Iš pavardžių matosi, kad iš 8 
gavusių “didvyrio” vardą 4 ru
sai, 2 žydai ir tik 2 gali būti lie
tuviai. Iš Albino Liko knygos 
“Jie gynė Maskvą” matosi, kad 
toje lietuviškoje divizijoje ne
daug buvo lietuvių, nes ir Liko 
būrio vadas buvo Kirejev.

Negalima neigti, kad sovieti
niai partizanai nieko nuveikė 
Lietuvoje. Nuo jų gerokai nu
kentėjo vokiečiai, bet daug ir 
vietiniai gyventojai. Imkim Len
tupį, šarkiškių, Pirčiupiu kai
mus ir kt., tik šie vokiečių ran
komis. Todėl Pismenčiukas pa
mini ir juos. Jis rašo:

“Plačiai aprašydamas didvy
riškas veikiančios armijos kau
tynes Pabaltijyje, maršalas pa
žymi ir tą didžiulį indėlį, kurį į 
bendrą kovą įnešė Lietuvos par
tizanai... Iš tų pranešimų. ypač 
įsiminiau generolo A. Beloboro- i 
dovo pranešimą apie tai, kad 
mūšiuose už Uteną jo kariuome
nei smarkiai padėjo partizanai iš 
“Aušros” būrio, kuriam vadova
vo šlovingas lietuvių tautos sū
nus Petras Kutka... Apie parti-

Brisbanes pajūryje, Australijoje, žmonės dažnai mato'vienuolę sese
lę Michaliną, pasiraičiusią sijonus. Ji labai mėgsta meškerioti ir 

jūroje pagauna gražių žuvy.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St • Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3(170

v , Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

čius, Marijampolės Vytauto gat
ve su kitu darbininku eidamas 
prasitarė, jog labai pasunkėjo 
gyvenimas, baigia krautuvės 
tuštėti, viskas labai pabrango, 
kaip reiks gyventi; Jo kalbą iš
girdęs žydukas pranešė NKVD 
ir Stankevičius atsidūrė kalėji
me.

Ko vertas kvislingo Antano 
Sniečkaus tvirtinimas, kad tūks
tančiai Lietuvos piliečių su ta
rybine armija traukėsi į šalies 
gilumą. IŠ kur tie tūkstančiai 
Lietuvos piliečių galėjo atsiras
ti, jeigu Lietuvos pilietybė bu
vo prievarta pakeistą į SSSR pi
lietybę? Ne į šalies ghumą, bet 
j Rusiją bėgo komunistai, kom- 
somolai ir Lietuvos žmonėms 
pridarę žalos kvislingai.

Tie lietuviai, kurie pabėgo į 
Rusiją, buvo priversti stoti į

nesiūs padarytas sovietiniu tei
sininku ir vėliau paskirtas-LTSR 
aukšč. teismo pirmininku, daug 
žmonių nuteisęs mirti, — tik 
jau ne “mūsų Tėvynės sostinę”, 
bet rusų. Sniečkui gali būti ir 
sostinė, nes jis seniai jai parsi
davęs, užtat dabar Lietuvos Vil
niuje esąs SSSR gauleiteris Lie
tuvai. Kad daug lietuvių žuvo 
už Rusijos interesus svetimuo
se kraštuose, niekas neabejoja. 
Vieni kovojo su vokiečiais rusų 
pusėje priversti, kiti — sukvai
linti arba sukvailioję.

Kokia tos 16-sios divizijos bu
vo sudėtis, paaiškės iš šių citatų:

“Prisiminiau šią jaudinančią 
buvusių 16-sios Lietuviškosios 
divizijos karių eiseną, paėmęs į 
rankas knygą, kurioje veteranai 
dalijasi prisiminimais apie mū
šius už Tarybų Pabaltijo išvada
vimą... Rinkinys prasideda Lie
tuvos Kompartijos CK pirmojo 
sekretoriaus A. Sniečkaus straip
sniu (30 psl.)”.

Taip, tų žmonių krūtines puo-
r iwiih. iiiii mi lu i ,ju L

. KNYGOS VAIKAMS IR- JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau ^aip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti siu perlu ir žemčiūgu mūsų mažie
siems bei jaunimui:

L Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,50 dol.

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 doL

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato; kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota^ 64 psl., kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 dol.

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psl., kaina 2 dol.

£

Nedaug kas, žino, kad didysis. Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šilelį, įrodyti n u tau tėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje . Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai sayo^ kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos , gelmėse, liekančius visą amžių.

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

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

Waukeganą ir bus parodyta 
ublikai Š. m. birželio mėn. 28 
,, sekmadienį, 3 vai. po pietų 
ir. Baltramiejaus parapijos pra-

$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00 
$4.00

$130
S2.00 ir $3.00 

S5.00 
$2X0

$6.00 
$3.00

$4X0 
$2.00 
$5.00 
$5X0 

$10.00 
$3.00

$1X0 

$4.00 
$4.00 
$230 
$6X0

Seniau mus žudė kulkomis, dabar
— daina. Prel. J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, 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 S3,00.

J. Audėnas; PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL, $4,00.

Č1KAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudąkiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJĄ SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psL, 
$L00.

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

D. Kuraitis; MAGIŠKUOJU KILIMU { VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL . $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ ] ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus • pastabumą neapgauna in turisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai,apie išeivijos kultū
rini 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. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psŲ $1,00. - ’

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

čekį ar piniginę perlaidą.

< -

m. -Si

Pismenčiuko straipsnis “Prie 
gintaro jūros kraštų”, iš kurių 
nūn sovietai tonų tonais gintarų 
surenka ir iškasa ir gabena į 
“viskuo pertekusią matušką Ro- 
siją”. Kągi, II pas. karo grobis.

Triumfuoja šiandien lietuvių 
tautos engėjai; tyčiojasi iš lais
vojo pasaulio neapdairumo; kei
kia buržujus ir kapitalistus, in
filtruoja šnipus ir diversantus, 
kurie apžlibusių kraštų jaunuo
lius kursto ardyti vidaus tvarką

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL !
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL __________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl._______
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA 699 psL___________________
5. Juozas Kapafinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376
6. J. Augustams, ANTANAS SMETONA IR JO

154 psl.___________________________ __________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 fr 225 psl. _________ £2.“
& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL _______________

10. VL Mingola, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
Ir darbaL------------------------------------------------- -

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _____________
12. Dr. Antanas J. Gusson, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais $2.00, kietais _ __________________ _
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL_______ -
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. __________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ___ .z.....
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. --------- Į---------------------------- ------ -----------
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. ------------------------------------------------
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psL _____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 pst _____

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba monėy

orderiu, šiuo adresu:

ėjo laimėtoja. Ko neįstengė pa
daryti carų valdoma Rusijos im
perija, tą atliko Sovietų Rusija, 
prisidengdama darbo žmonių 
vardu. Klasta, melu, kova ir su
gebėjimu išnaudoti kapitalistų 
politikų silpnybes, neišmanymą 
ir pasitikėjimą pasiekė pergalę. 
Sovietai pagrįstai didžiuojasi 
tuo, net perdėdamį.

Sovietine pergale kiek pakal
bėti iššaukė š. m. kovo “Komu-

kino daugiau kaip 14 tūkstan
čių vokiečių kareivių, karinin
kų, policininkų ir kitų okupantų 
talkininkų...

“Negalima nesijaudinti, skai
tant tuos G. Zimano prisim i ni- 
mų puslapius, kuriuose kalbama 
apie didvyrius komunistus, nar-. 
sius pogrindininkus, partizanus, 
tokius kaip Adomas Meskupas, 
Michailas Afoninas, Hubertas 
Borisą, apie leitenantą Zavads^ 
kį ■—» tolimojo veikimo aviacijos 
lakūną, partizanų ryšininkę Oną 
Tamulevičiūtę, (ib. 32 psl.)”.

Taip, G. Zimanas daug talki
ninkavo sovietams. Tik jo rū
pesčių ir pastangų dėka, vokie
čių rankomis buvo sudegintas 
šarkiškių kaimas; Pirčiupis ne 
tik sudegintas, bet dar virš 100 
žmonių sudeginta arba nušau-

nio Pietų srities komiteto pif- Lietuvių Tautos genocido pa
roda Čikagoje, kuri buvo suruoš
ta Apygardos Valdybos pastan
gomis Sheraton viešbutyje bir
želio 13-21 d., užsidarė, č&ago- 

daugian je paroda turėjo didelį pasiseki-

zaninę kovą Lietuvos žemėje pla
čiai pasakojama ir G. Zimano, 
buvusio Lietuvos KP pogrindi-

pat kvislingas Pranas Petronis, 
so v. gener. majoras, dabar res
publikos karinis komisaras. Bu
vo joje ir lietuvių kareivių, ku
rie 1940-41 okupacijos metais 
įstojo į sovkompartiją arba kom- 
somoius, uoliai tarnavo okupan
tui, o prasidėjus vokiečių sovie
tų karui, bijodami keršto už pa
darytas skriaudas, pabėgo į Ru
siją. Bet pažiūrėkime kaip iš
pučiami įvykiai, skaičiai ir di
džiuojamasi.

“Nuo Profsąjungų rūmų per 
visą miestą Antakalnio link ėjo 
neįprastinės kolonos. Civiliai ap-

.-----------SUfTYinSDffJI----------

iNAUJiENAS
5——3 TIM YX SKB.TS—-----

Lietuviai taipgi perka r parduoda 
ir progai sužmo tktai per

NAUJIENAS

Sidabrinė sukaktis

Mūsų kolonijos uolūs visuo
menės darbuotojai, įvairių lie
tuviškų organizacijų rėmėjai, 
LF šimtininkai ir daug metų iš 
eilės buvęs LB apylinkės pir
mininku Pranas ir Eleonora p. 
Kružikai, kilimo kybartiškiai, 
birželio mėn. 27 d. mini savo ve
dybinio gyvenimo sidabrinę su
kaktį. Sukaktuvininkai gražiai 
užaugino ir išmokslino sūnų Ri
čardą, kuris yra baigęs Lojolos 
Universitetą.

Jau atliko karinę prievolę ir 
vienus metus išbuvo Vietname. 
Duktė Virginija lanko Munde
lein mergaičių kolegiją.

Sukaktuvininkams likime ge
ros sveikatos, o auksinę sukaktį 
linkime atšvęsti savo mylimoje 
tėvynėje, laisvoje Lietuvoje.

P. M.

St Genocido parodos skaidres 
demonstruos ir paaiškinimus 
teiks kun. K. Kuzminskas iš Či
kagos. Būtų labai gražu, jei ga
limai didesnis lietuvių skaičius 
atsilankytų į parodą ir pamaty
tų lietuvių tautos kančias ir 
skriaudas. Kiekvieno lietuvio 
pareiga parodą pamatyti. Pa
geidaujama atsivesti savo drau
gus bei. pažįstamus nelietuvius,

______
įme ar ne, bet turime pn 
i, kad 1945 metais Sovie 
sija kare su Vokietija iš-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

£*as mUS tauP°™ pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
i 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

nėšio pirmos.

UNIVERSAL
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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Vliką sudaro ne fiziniai asme
nys, kurie jame reiškiasi, o jų 
politinės grupės, jų partijos. 
Tie fiziniai asmenys tėra tik sa
vo partijų atstovai. Jie kalba 
Vlike ne šavo asmens vardu, o 
partijų, kurių įgaliojimais jie 
veikia.

Savo žodžiais ir veiksniais jie 
užtraukia partijų atsakomybę 
— partijos atsako už juos.

Jei atstovas, veikdamas savo 
partijos v iu, padaro ką nesu
tinkamo «u jo partijos vadovy-

rodymais, su partijos pažiūro
mis, su jos linija, tai partijos 
vadovybė turi tuojau pat jo klai-

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

čios mūsų politinės grupės, par
tijos, turi daboti savo atstovus 
Vlike, kad jie atstovautų jas su
tinkamai su jiems.duotais įga
liojimais ir direktyvomis, su sa
vo partijų tikrąja valia.

traijv ji įturės drauge su savo 
atstovu hž tą atsakyti.

Ar mūši Į olitinės grupės Vli
ke taip iš tikrųjų ir daro?

tų kada iššaukusi savo atstovo

Viena tokių veikė 
“prezidentas” buvo.

vis gydytojas buvo “užkinkytas” vesti propagandą prieš 
“Medicare”...

Bet tai jau praeities dalykai, feirie paliko tik kar
tumėlį. Šiandien ir pačiai Amerikos gydytojų draugijai 
lyg drovu prisiminti, kad ji bandė pastoti kelią žmonių 
sveikatos- globojimo įstatymui ir gąsdino gyventojus vi
sokiais baubais.

Laikai tiek drastiškai pasikeitė, jog tiesiog sunku ti
kėti, kad Amerikos gydytojų draugija dabar galėtų svar
styti tokius pasiūlymus, kurie prieš penkerius metus bū
tų buvę laikomi savo rūšies erezija.

- Yra sudaryta septynių žymių daktarų planavimo 
komitetas, kuriam vadovauja pagarsėjęs chirurgas, dr, 
George Himler, ir kurio nariu yra dr. John H. Kriowel?, 
žinomas liberalas. Komitetas turi paruošęs raportą su $7 
pasiūlymais. Kai kurie tų pasiūlymų yra tiesiog “revo
liucingi”, ir jeigu būtų priimti, tai iš pagrindų sukrėstų 
draugijos sukietėjusį konservatizmą. ;

Gali atrodyti, kad vyksta lenktynės tarp arklio ir žmogaus. Iš tiesy, arklys tik ką numetė rai
telį ir šis bando vėl ant jo užmeti.

jos tikrąja valia nesutinkantį)

siribojusi nuo atstovo klaidingo

limo ir Vliko piktos opozicijos 
už jo ribų tikrai nebūtų buvę.

kokio malonumo ir ne dėl mūsų 
šališkumo, o dėl to, mes kitaip

2) Toliau, imkime LTS atsto- daryt. Negalime dėl
vą kol. Dr. Br. Nemicką, ku- atstovaujamasis (mūsų
ris, tegul Vlikui ir daug gero yra Į 
davęs, bet nevisuomet elgiasi 
Vlike sutinkamai su tautos in
teresu. Prisiminkime jo (drau
ge su kol. V. Vaitiekūnu) viso
kius visuomenę klaidinančius 
viešus aiškinimus, kad Vlikas 
nesąs tautos atstovybė arba net

Amerikos gydytojų 
diplomų fabrikais”. 

už-

vadovybė, tai šioje konvencijoje tokio vieningumo ir su
siklausymo visai nėra. Atvirai pasisakoma prieš draugi-

Amerikos gydytojų draugijos konvencija
Chicagoje vyksta ^Amerikos gydytojų draugijos 

konvencija. Iš visos- Amerikos suvažiavo tūkstančiai gy
dytojų. Skelbiama, kad net 30,000! Niekad praeityje ne
buvo tokios skaitlingos konvencijos. Niekad nebuvo 
svarstomi tokie opūs, su sveikatos reikalais susiję klau
simai, kaip šioje konvencijoje.

Amerikos gydytojų draugija įsisteigė 1847 m. Pri
skaito ji dabar net 217,000 narių. Tai pati didžiausia gy
dytojų draugija visame pasaulyje. Pati didžiausia, pati 
turtingiausia, pati konservatyviškiaūsia ir pati įtakin
giausia. Amerikoą žmonių sveikatos globojime ji vaidi
no ir dabar tebevaidina nepaprastai svarbų vaidmenį.

Palyginti dar visai neseniai Amerikos gydytojų pro
fesinis pasiruošimas buvo nepaprastai žemas. Gydytojo 
diplomą buvo galima Įsigyti labai lengvai. Beveik už pi
nigus nusipirkti. Buvo nemažai medicinos mokyklų, ku
rios vadinosi “diplomų fabrikais”. 
Gary, (Ind.) ir jos įsteigėjas bei 
lietuvis!

Bet jau šio šimtmečio pradžioje 
draugija pradėjo kovą su “daktarų
Jos pastangomis visoje eilėje valstijų tie “fabrikai” 
sidarė, kadangi jų išduodami diplomai pasidarė bever-. 
čiais: jais pasikliaujant nebuvo galima gauti licencijų 
verstis gydytojo praktika. -

Tai buvo didelis tos draugijos nuopelnas. Ji taip pat 
daug prisidėjo prie ligoninių sutvarkymo, pravedimo 
Įstatymų, susijusių su apsaugojimu darbininkų sveika
tos fabrikuose, nustatymo etikos standarto gydytojams, 
sutvarkymo medicinos mokyklų. ''

Tačiau vienoje srityje Amerikos gydytojų draugija 
labai nekaip tepasireiškė. Būtent ji nekreipė dėmesio Į 
labai opias socialinės gerovės problemas. Ne tik nekreipė 
dėmesio, bet ir darė viską, kad tos problemos nebūtų tei
giamai išspręstos. •

Prisiminkime tik prieš kelis metus tos draugijos iš
vystytą propagandą prieš “Medicare”. Apskaičiuojanja, 
kad tai propagandai draugija išleido apie tris milijonus 
dolerių. Ir toji propaganda-buvo vedama tuo tikslu, kad 
būtų užkirstas kelias “JMedicare” Įvedimui!

Gydytojai buvo raginami nekooperuoti ir net strei
kuoti (vienoje valstijoje net buvo toks streikas paskelb
tas!). Kažkaip nemalonu prisiminti, kad ir vienas lietu-

kritikuojama už tai, kad šiandien yra didelis gydytojų 
trūkumas. 0 tai Įvyko dėl to, kad»di'augija priešinosi 
valdžios siūlomai paramai mediciųos mokykloms - pra
plėsti. Pasipriešinimas motyvuojamas buvo tuo, kad val
džia, teikdama paramą, pasines ir tas mokyklas kon
troliuoti.

Labai būdingas yra faktas, kad atvirai prisipažįsta
mą, jog jokioje kitoje srityje neįvyko tokio pabrangi
mo, kaip sveikatos aptarnavime. Beveik tiesiog sakoma, 
kad iš kai kurių gydytojų pusės vyksta, lupikavimas ir 
valstijų gydytojų draugijoms siūloma: sudaryti specia
lius komitetus, kurie užkirstų kelią tam lupikavimui.

Dr. Himlerio komiteto paruoštame raporte yra ir 
kitų nepaprastai svarbių pasiūlymų, kurie yra susiję su

žinoma, tas nėra lengva pa
daryti, nes partijai nesinori sa
vo veikėją kompromituoti, bet 
reikia taip daryt. Priešingu at-, 
veju, asmens interesas (partijos 
atstovo vardas) būtų augščiau 
statomas augščiau už viešąjį in
teresą/net augščiau už tautos 
gerovę. Taip praktikoje jau ne
kartą ir yra buvę.

Sine ira et studio (be piktu
mo ir šališkumo) čia nurodysiu 
pora to blogio pavyzdžių.

1) 1953 m. LFB atstovas Vil
ke prof. Z. Ivinskis, šiaip jau 
labai doras, tikrai sąžiningas ir 
visiems mums mielas žmogus, pyksta ant .manęs mano mielas, 
tik neturįs politikui .reikiamos 
kantrybės, padarė Vlike savo ge
rai neapgalvotą pareiškimą, kad 
LFB iš Vliko išstoja. To savo 
žingsnio jis ir pats vėliau, grei
čiausia, gailėjosi. Bet jis buvo 
jau-padarytas, ir jį atitaisyti ga
lėjo tik jo partija, LFB.

OeVelande įvykęs LFB šuva-

reikią “kažko .kito”, “ko jauni-

atveju partija) atsako už jo at
stovo (mūsų atveju už partijos 
atstovo) veiksmus.

štai dėl ko aš norėčiau čia at-

pių (partijų) dėmesį į tai, kad 
jos jaustų: savo atsakomybę už 
savo atstovų žodžius ir veiksmus 
tiek pačiame Vlike, tiek ir už 
Vliko ribų.

Tedaboja partijos savo' atsto- 
vus Vlike, mūsų tautos atstovy-

-I t jC 11 VVX JL 7 TT? FA * J -

(Philadelphia) savo viešose kai- * tesaugoja ją nuo žalos,
bose, pasakytose Vasario 16-sios

Vliko vicepirmininkas!). Tene-

ir šiaip jau-mano augštai ver

čia tuos jo, neatsargius, ir visuo-

imu, kaip blogo savo parti jos at
stovavimo pavyzdį. .Argi toji jo

atstovai savo žodžiais ir veiks
mais.

VYČIĮT METINIS

.. Metinis L Vyčių piknikas 
įvyks penktadienio , vakare, 
liepos 3 d. nuo 8:30 v. vakaro 
ir visą dieną šeštadienį liepos

junga) neturėjo, jam jau po pir
mos jo kalbos Los Angeles mies-

želyje ir salėje, prie 47 ir Cam

kad draugijai jau pats metas susirūpinti socialiniais kla.u- 
simais, bei gyventojų sveikatos problema.: - . •

Galimas daiktas, kad ne visi tie pasiūlymai bus pri
imti. Tačiau jau vien tas faktas, kad tie' pasiūlymai bus 
svarstomi, rodo didelę Amerikos gydytojų draugijos pa
žangą. Rodo, kad ji pradeda išlįsti iš savo, kiauto ir do
mėtis nepaprastai pasikeitusiu gyvenimų, ir jo proble
momis. . : ■

vau svečio teisėmis) tą savo at
stovo pareiškimą Vlike patvirti
no tik, kiek prisimenu, labai ne
noriai. Patvirtino tik dėl to, kad 
suvažiavusiems bičiuliams nesi
norėjo savo atstovo kompromi
tuoti.

Po to, frontininkus sekdami,

LTS vadovybė turėjo net savo 
viešu pareiškimu nuo tų jo kal
bų atsiriboti. To ji, deja, ne
padarė. •.

sidarė už Viiko sienų jo pikta 
.opozicija, kuri griovė Vliką net 
daugiau kaip 10 metų. O jei LFB 
būtų savo atstovo gerai neapgal
votą isstojamąjį pareiškimą at
šaukę, tai LFB būtų ir toliau 
pasilikę Vlike; to nelaimingo ski-

turi už kol. Br. Nemicko klaidas 
atsakyt, jei j lis tikrųjų yra (kai 
kas sako, kad tos LTS realybėje 
visai nėra).

,Ir jei mes, jcurie .dęl tą.ąr.kito 
partijos atstovo žodžių ar veiks-

gO’ir polkos šokių- kontestai su 
gražiais, pažymėjimais laimė
tojams. Taipgi bus rinkimai 
Kugelio Karalienės arba. Kara
liaus. Visi gali- dalyvauti; tik 
reikia iškepti ir atsinešti ku. 
gelio dėžę ne vėliau kaip 4 vaL 

: Lietuvos*vyčiai kviečia visus 
apylinkės lietuvius atsilankyti

liepos, 3-čią,ir 4-tą. dienas su 
draugais.

me jo partiją, (pvz., LFB ar REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJliiuNOSE-

\ LADAS GIMNSKAS žaruojantys mažučiukėmis vidaus ugnelė- kų adoptuoto gilioje senovėje^ ir reiškian-

Romėnas Plinijus Vyresnysis (23 - 79 
po Kr.), emeraldą pažinęs tik iš blankių 
Egipto emeraldų pavyzdžių, brangiųjų ak
menų gradacijoje pagal vertę ji randa 
tuojau po deimanto ir perlo. Dabar, po 
dviejų tūkstančių metų, jis deimantui ap
sileidžia tik populiarumu, bet ne verte. 
Trijų karatų ir didesni geros kokybės eme
raldai yra žymiai brangesni už tokio pat 
dydžio geros kokybės deimantus. Dides
nius kaip penkių karatų deimantus dar pa
vyksta Įsprausti Į kainoraščių varžtus, bet 
tokio dydžio emeraldams kainoraščių 
varžtų nėra. G

Emeraldas nėra kietas akmuo. Mobs 
skalėje, kurioje deimantai žymimi 10 ir 
sefyrai 9, emeraldų kietumas svyruoja 
tarp 7.5 ir 8. Ref r akcija — 1.565 — 1.580, 
lyginamasis svoris 2.67 — 2.77. Geresni ir 
tamsesnės spalvos .emeraldai truputį sun
kesni už prastesniuosius.

Chemine sudėtimi emeraldas yra beri
lo — aluminio silikatas su trupučiuku al
kali ir heliumo priemaišų. Analizė taip 
pat parodo truputį chromo, duodančio ak
meniui spalvą, ir 2% vandens. Kaip ir vi
si brangieji berilo akmens, emeraldai ran
dami kalnuotose vielose simetriniais šešia- 
šoniais kristalais. Geros kokvbės emeral- t
dai yra tamsaus žolės žalumo, visiškai 
skaidrūs, prie mažiausio sujudėjimo žal

mis. šviesesni ar bent kiek išblukusių 
spalvų emeraldai yra prastesni, mažiau 
pageidaujami ir pigesni.

Emeraldo žalumas yra lygiai puikus 
saulėje, pavėsyje ir prie dirbtinos švie
sos. Net ir geriausiuose akmenyse yra 
mažučių debesuotumų, panašių į tamses
nio žalumo vos. pastebimus brūkšnelius. 
Kuo tų debesuotumų mažiau, tuo akmuo 
geresnės kokybės, ir, priešingai, net ir 
labai geros spalvos akmensį bet pilni de
besuotumų, yra menkesni. Visiškai skaid
rių akmenų be jokių debesuotumų yra tiek 
maža, kad kiekvienas toks sutiktas iš kar
to žadina Įtarimą, jog jis padirbtas.

Primityvus žmogus per tūkstančius 
metų emeraldą laikė paslaptingu akmeniu, 
turinčiu daug marškų galių. Jis gydė juos 
nuo epilpsijos, disenlerijos ir kitų sunkių Ii 
gų, saugojo kovose, nelaimėse ir medžioklė 
se, mažino gimdančių moterų skausmus, gy 
nė nuo visų piktųjų dvasių ir demonų, sau
gojo skaistybę ir akių šviesą. Iš visų šių 
tariamų emeraldo galių gal tik paskutinio
ji kiek reali. Emeraldo žalumas labai ra
minančiai veikia ūkis, o jei akmuo gaub
tas, jis gali padėtiniu tymui. Didelis gaub» 
tas emeraldas,- per kurį Romos imperato- 
rius Neronas sekdavo gladiatorių kovas, 
kaip tik dėl šios savybės ir Įėjęs į istoriją.

Daugelyje kraštų emeraldas tebevadi
namas senuoju smaragdo vardu. Abu žo
džiai, ir emeraldas, ir smaragdas, yra ki
lę iš persų kalbos žodžio amaraudos, grai-

čio — žalias akmuo, žodis emeraldas -yrą 
panašesnis į amaraudos, negu žodis sma
ragdas, bet, kaip keista bebūtų, jis išsivys
tęs vėliau už pastarąjį, mažiau už jį žino
mas ir daugiau pritapęs tik-anglo saksų. 
kraštuose. . <

Emeraldai randami kalnų pegmatiti- 
nėse gyslose, žėrutiniūose skalūnuose. 
Norvegija, gal būtį, vienintelė išimtis,. kur 
keli akmens, ir tie labai prastos kokybės, 
buvo rasti granito uolose. Kaip ir deiman
tai jie dažniausiai randami labai smulkūs, 
daugiausia iki kelių karatų dydžio, bet 
retkarčiais pasitaiko ir labai stambių ak
menų. Didžiausias žinomų emeraldų yra 
taip vadinamas Devonširo akmuo, apie 
1.384 kt. svorio, puikios spalvos ir labai 
švarus, šio emeraldo tikresnė istorija ne
žinoma. Jis rastas garsiose Muso emeraldų 
kasyklose Kolumbijoje. Paskutinysis Bra
zilijos imperatorius Dom Piedro, netekęs 
sosto ir atsidūręs egzilyje, šį emeraldą. už 
kažkokius patarnavimus 1831 m. padova
nojo Devonširo kunigaikščiams,- ir nuo ta
da jis nėra išėjęs už Anglijos ribų. Kiti ži
nomi stambiausieji emeraldai yra žymiai 
mažesni: 215, 155, 133, 42, 40 ir 24 kt dy-> 
džių ir randami brangiųjų akmenų kolek
cijose Londone, ’Maskvoje, New Yorke ir 
kitur. Dideliu lobiu laikomi jau 5 — 8 kt 
akmens, nes dėl jų retumo kiekvienas toks 
geras akmuo vertas šimtus tfikstančiuš do
lerių.

Dažniausia emeraldai nešiojami žie-

duose. Tiesa,- jie ypač puikūs ir dažnai su- 
iinkomi apyrankėse, sagėse, auskaruose,.-: 
medalionuose ir-kituose papuošaluose, bet- 
tik smulkesnieji. Ypač jie puikūs tarp dei-. 
mautų, dar labiau paryškinančių jų grožį, 
įprastinis emeraldų žiedams šlifas yra laip 
tuotasis su nukirstais visais keturiais-kam
pais, pažįstamas emeraldinio šlifo vardu, 
bet geros kokybės stambieji akmens daž
niau ir dažniau šlifuojami briliantiniu šti- 
fu, kaip ir deimante labiausiai išryškinan
čiame visą akmens puikumą.

Rašytiniuose šaltiniuose emeraldas ži- 
nomas apie 3000 metų, bet archeologams, 
jis žymiai senesnis akmuo. Iš kur emeral
dai buvo gaunami senovėje, tikrų žinių nė
ra. Pirmosios, emeraldų kasyklos, kurios 
minimos senuose raštuose, buvo Aukštu
tiniame Egipte, vakariniame Raudonosios 
jūros pakraštyje. Iš šių kasyklų, istorijo
je žinomų Kleopatros emeraldų kasyklų 
vardu, yra kilę visi senieji emeraldai, bent 
tie, kurie rasti Egipto mumijose, Pompėjos 
ir Herkulanumo nuėstų griuvėsiuose ir kt 
Bet šių kasyklų vardas yra žymiai vėlesnės 
kilmės. Aleksandras Didysis, nukariavęs 
Egiptą, pasiuntė į • šias kasyklas graikus, 
turėjusius modernizuoti kasyklų darbūs ir 
pakelti jų produkcijų. Dėl nežinomų prie
žasčių šios kasyklos buvo apleistos, už
mirštos ir dingo be. pėdsakų. Vienu metu, 
atradus Ameriką ir Kolumbijos emeraL 
dams pasklidus Europoje, buvo rimtai su
abejota šių kasyklų buvimu, visi senovės 
emeraldai imta kildinti iš Pietų Amerikos

ir sukurta visa eilė teorijų, kokiais keliais 
ir kada jie galėję atklysti per Atlantą. Vi
sos abejonės išnyko tik 1818 m., kai pran
cūzų ekspedicija, vadovaujama F. Cailli- 
aud, rytinio Egipto kalnagūbriuose sura
do šių kasyklų liekanas.

Karalienės Kleopatros emeraldų kasyk
los yra šaurinėj Stabai šrityj 2-se viėtose— 
Gebėl Zubara ir Gebel Sikait apie 16 km. 
viena nuo kitos, pilkų uolų kalvose, nusitę
susiose pagal Raudonąją jūrą 24 km. į va
karus nuo, jos pakraščių. Emeraldai čia 
randami žėrutiniuose skalūnuose kartu su 
kitais berilo akmenimis. Emeraldų koky
bė prasta. Kasyklų įrengimai buvę labai 
primityvūs. Tyrimais nustatytą, kad eme- 
taldai čia kasami mažiausia nuo.1650 m. 
pr. Kr. ' .

. (Bus daugiau)

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

ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd St, Chicago, IU.
K Telef. 434-4660
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EUDEIKI

DOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ADOLFAS IR MARIA VEINŠRE1DERIAI

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpubiic 7-1213
Virginia 7-6672

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

įPHASE!
J toy yw cm

PREVENT 
FOREST RRESi

NARIAI: .
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel 238-9787-8

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumą.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place >
Tai.: FRontier 6-1882

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas: LAfayette 3-0440

OR. TEONASSEiBUTtS
INKSTŲ/PCSLĖS ir

NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS s
DRAUGAS IR BIČIULIS

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GtLlNYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834

Jūsų bute drėgno ir
KARŠTO ORO NEBEBUS: -

.. v --j'--y- ' ~ a ; •' .y;- v i Xisk

Pirkit patobulintą vėsintuvą
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! ~

......................."""J"

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS”

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

p. Šileikis, o. p.
tfį ORTHOPEDAS^ROTEZISTAS
T&? Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir t t

Vm : 9-. 4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, HL 60629 
Telefo PRospect 6-5084

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telefu G Ibsen 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123

budynių ir laidotuvių metu už suteiktas gėles, aukas, patarnavimus ir* 
raminanti >s žodžius mūsų sunkiose liūdesio valandose.

Nuoščų lietuvišką ačiui skiriame Lietuviu Televizijos valandė
lei, jos vadovui p. Šutui bei sponsoriams, už paaukotą laiką ir pa
stangas, kurios taip gražiai buvo suruoštos mūsų sūnaus Edvardo ir 
anūkės L< not paskutiniam atsisveikinimui. .

Lieti ių Ev. taut. Tėviškės Parapijos Kun. A. Trakai Parapijos 
chorui ir įsiems kitiems nuoširdierųs parapijiečiams reiškiame gilią 
musu pa< ką už Jų pastangas ir patarnavimus.

Likudeji šeimos nariai, žmona Aldona ir jos dukrelė Linda jun-> 
gjasi su mumis kartu išreikšti Jums visiems, giminėms, draugams,; 
bičiuliam- ir bendradarbiams gilią ir nuoširdžią Veinšreideriii šei
mos padėką.. .

kinti lepaminč.ius tik svarbiau 
sius eksponatu skyrius ir bū
dingesnius pačius eksponatus.

Pirmame aukšte kiekvieno 
lankytojo dėmesį patraukia 
didelė ‘-‘Lietuvos Vargo Mokyk 
la”, to paties vardo Petro Rim 
šos kūrinio kopija. Įspūdį da
ro legendarinis Vilniaus įkūri
mą vaizduojančios Gedimino 
sapną figūros. Kelios figūros 
vaizduoja . bemiegantį kuni
gaikštį Gediminą su visa svita; 
kiek tolėliau matyti bestaugiąs 
geležinis vilkas... Dažnas ne 
lietuvis lankytojas tais vaiz
dais labai domisi, jų prasmės 
klausinėja ir čia yra proga pa
pasakoti -iš Lietuvos istorijos 
nuo seniausių iki šių dienų.

B eilės seka, ypatingai žiū
rovą dominąs Lietuvos auksas 
— natūralaus ir visokių išdir
binių — karolių, auskarų, apy-

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
Ii/ 2533 W. 71st Street
k Tele!.: GRoovehill 6-2345-6

Žagarės Draugiško Klubo 
'šios vasaros pirmas linksmy
bių piknikas įvyks šį sekma
dienį, birželio 28 d. buv. Juozo 
Liepos sode, 8236 So. Kean 
Ave., Willow Springs, Ill., nuo 
12 vai. dienos. Joniko orkest
rui grojant bus proga visiems 
smagiai pasišokti ir prie gau
sių vaišių baro bičiuliškai pa
sisvečiuoti bei laimėti įvairių 
puikių dovanėlių. Šeimininkės 
pateiks kugelio, blynų ir kito
kių gardumynų. J

Klubo susirinkimas išpuola 
birželio 2 8d, bet dėl pikniko 
neįvyks ir nariai norį užsimo
kėti mokesčius prašomi pikni
ko dieną (28) sustoti Hollywo' 
od salėje, 2417 W. 43rd St. 1 vai. 
po pietų. Ten lauks klubo fi
nansų raštininkas ■ Herman 
Danta ir priims mokesčius. Tik 
nesivėluokite, nes-po. gero pus
valandžio H. Danta važiuos į 
pikniką. Tai i>us /paskutinė 
diena užsimokėti prieš išbrau
ti ma. A. Jasas

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILLAMS PASTATYTI

■-’WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

Gegužės 28, liepos 14 irrugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

gintaras, kurio vienetų (spe
cialistų nuomone) yra siekiau 
čia net iki S0.000.000 metų 
praati- Labiąifeiai domisi gin
taro gabalėliais su įstrigusiais 
juose vabzdeliąis, kurie, kaip 
atrodo, ir prieš milijonus metų 
buvę visai tokie pat kaip da
bar. Numizm^kos skyriuje 
gausu įvairių senų ir nepri- 

‘ -klausomos Lietuvos laikų lie
tuviškų monetųir kapotinių 
(“Bar -Money”) -pinigų, ypač 
XVI - XVII amžiaus. Tokių, ži
noma, yra ir-Įįity. valstybių, tu 
rėjusių kadaise ėryšių su mūsų 
tautos, istorija. Toje pat sekci
joje matoma Įvairių ordinų ir 
medalių, itoldais Lietuvai nu
sipelnę žmones, nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės bu
vo apdovanojami.

Filatelijos skyriuje yra gra
žiai sutvarkyta,; turtinga nepri
klausomos Lietuvos pašto žen 
klų kolekcija.

■ Marga, Įvairi, Įspūdinga mū
sų lietuvaičių rankų darbo tau
tinių kos iunių, raštuotų ir 
spalvotų audinių, kuriuos 
mes, lietuviai, taip mėgstame, 
kuriais puošianiės (kaklaraiš
čiai, juostos) kuriais taip 
didžiuojam ės, ’ kolekcija.

Čia pat gali pamatyti ir kai-

r*hf.: PRosp^t 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
lYemad. ir sekmad. ofisas uždaryta*

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phono; REpubiic 7-7868

akaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

šis jaunas muziejus, nuola
tiniu jo įstėigęjo -rfipescitf lr: 
triūsu yra gražiai išsiplėtęs, 
praturtėjęs vertingais expona- 
tais ir moderniškai sutvarky-

R«. taL 239-4683

DR. K. G. SAUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medkal Building). TaL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal <ats-itarimą. 

Jei neatsiliepia, akamtMnti 3744IU12

Gyvenimo ratui besisukant, 
viskas keičiasi: senieji per
sikeldami amžinybėn, visas sa
vo brangiausias gimtosios ša
lies relikvijas, simbolius 'palie
ka. .. čiagimiai palikonys jų 
jau nebevertina, jais nesidomi 
ir nebrangina tų simbolių, prie 
kurių tėvai ir seneliai buvo 
prisirišę.

Ne kartą lengva širdimi, jas, 
kaip “bevertes** sunaikina ar
ba kitu būdu praranda.

St. Bąlzekas, nuoširdžiai be
sisielodamas išgelbėti tokį pi
nigais neįkainuojamą kultūros 
turtą, per įspaudą ir asmeniš
kais kontaktais per žmones 
skelbė tokius daiktus renkąs į 
muziejų, globojąs ir saugąs. > 
Tuo būdu surinktais ekspona
tais praturtėjo ir prasiplėtė šis 
muziejus.

Daug apie šį, kaip bendrai.

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

žema kaina 
R. S E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

AKIŲ, AUSŲ. NOSIMS 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

28SI W. 63rd STREET
totef4 PRospact 8-3229

RhSid. tefefu WABraek 5-5076
Kasdien auo 10 iki 12 vaL ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vąJu Tręč. uždaryta* 
Ligonius pprurna tik susitarus.

Senosios, kartos imigrantai 
lietuviai, kaip ir.-naujieji atei
viai, po II Pasalinio karo čia 
atsiradę, bolševizmo grėsmėj 
besiskirdami su . savo tėvyne, 
bučiuodami ir\ graudžiomis 
ašaromis laistydami gimtąją 
žemę, * kiekvienas savo gimto
sios šalelės, savo tėviškėlės at- 
minimui pasiėmė' nors, maža 
jos dalelę: < kas kryželį, rūpin
tojėlį, šv.. paveikslėlį, kas sta
tulėlę, kas tautinių audinių — 
staltiesę, lovatiesę, rankšluos
tį, juostą, takelį, .tautinį kos
tiumą, “kantičką”, maldakny 
gę. šiaip kokią lietuvišką kny
gą, kalendorių, ar vėl — kokį 
savo giminei ar tautai bran
gaus atminimo dąiktelį, arba 
pagaliau, gimtosios žemės, 
kurioje augo, kurią kaip gerą 
motiną mylėjo, už kurią ne vie
nas-kariavo ir aukojosi; sau-

apie įdomų muziejų, būtų ga
lima - prirašyti, deja taupant

Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus
. Balzeko Lietuvių Kultūros 

Muziejus įsteigtas 1966 m. bir
želio 22 d. Jo pagrindan pa
dėta buvusio čikagiškio, žino
mo įvairių lietuviškų senienų 
rinkėjo, dr. Račkaus rinkiniai, 
kuriuos įsigijo atpirkdamas p. 
Stanley Balzekas, jr.

Steigdamas šį muziejų Bal
zekas vadovavosi ne vien tik 
asmeniška ambicija turėti sa
vo muzįejųi, bet visai sąmonin
gai norėdamas pasitarnauti lie 
tuvių tautai, iškeliant ir pa
brėžiant gražią, didingą jos 
praeitį, išsaugoti būsimoms 
kartoms tai, kas istoriškai ver
tinga ir gausiai sukauptais eks 
penatais saviems ir svetimiems 
parodyti Lietuvos, praeitį, jos 
kultūros gyvenimą ir kūrybą 
vaizduojančią medžiagą. ' č

Tuo būdu Stanley Balzekas 
realizavo daug metų savo puo
selėtą svajonę pagerbti tautą 
ir šalį iš kurios jo tėvai, taigi

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
Ofisas; HEmlock 4-5849 ' 

Rszid^ 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad., Ketvirtad. nuo 1—4 ir. 7—9. 
anua<L, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA 
Z/u> W. »tst SI RE t T 

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—i, i—y, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad.10—2 vai.

Rez. Gi 4-0873

DR. W. M. HS1N - EISINAS 
AKUŠERIJA 1R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Aye„ WA 5-2670 

-Valandos pagal susitarimą. Jei neat-; 
siuepia, skambinti Ml 3G001.

LinkKBnmo arba Mdeato valandoje 
gėlfo ir vainikai, antk» 

pin papuošimai ir sezoninės 
kapams gAU»,

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

Balzeko Lietuviu Kultūros Muziejaus Filatelijos sekcijos vedėjas Liudas Kairys (kairėje) 
Muziejaus prezidentes Stanley Balzekas, Jr.

Nuotrauka Jurgio Kasakaičio

kuriuos įtaisus, kuriais seno
vėje verpta ir austa. Yra rate
lis, vadinamas kalvaratu su 
linų kuodeliu ir gražių audė
jėlių, besidarbuojančių audi
mo staklėse, padidintos foto 
nuotraukos. Turtingas yra ka
ro dievaičio ginklų skyrius. Čia 
be įvairių senovės šaunamų ir 
“šaltų” smogiamų (spragilų, 
kuokų, durklų, iečių, liesokų) 
ginklų yra riterių dėvėti šar
vai ir žemesniųjų karių šar
vuotos liemenės, prie kurių 
muziejaus lankytojai labai j 
mėgsta fotografuotis. Yra ir į 
buvusių nepriklausomos Lie-i 
tuvos karininkų uniformos at-l 
ributų. f

Šis skyrius plečiamas. To-I 
dėl buvę visų laipsnių kariai, | 
šauliai, policijos tarnautojai, 
turintieji kokios nors unifor-j 
mos ar šarvuotės daiktu, ari 
karines foto nuotraukas, pra- j 
šomi deponuoti juos šiam mu
ziejui.

- (Bus dagiau)

VaL; antrad. nuo 2—5 po pietų, 
............Ketvirrad. nuo 6—8 rak.

Ofise taivf.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra 'praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St.

Tel. 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL .vak.' ' 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tvl- WA 5-3099

DR, VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel4 PR 8*1223
OFISO VAL.: pirm., antrad- trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku

PADĖKĄ
Reiškiame mūsų nuoširdžią padėką visiems prisidėjuslėms mūsų 

sūnaus

EDVARDO VEINŠREIDERIO

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus. 

Valandos: pirmad.. ketvirtad.^ 5—8,

LIETUVIS OPTOMETR1STAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, HL 606'8 , Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 , vaL . 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PtECKAS 
OPTOMETRISTA'S 

kalba lietuviškai 
2613 W. 74stSt —TeL-737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

.“contact lenses”

mn
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darbą”.
2735 WEST 71st STREET

ir

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

I

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 drive.

Private parking.
Call HA 7-4805

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. .i, Žemė — Pardavimui

FRANKLIN PARK 
455-7111 Ext. 222 

All Benefits Company Paid

2nd SMET OPENING 
4:30 P. M. - 12:30 A. M.

If you have exp r ence on & multi
tip, plasma heli arc flame cutting 
machine, and want to work in a mo
dern steel service center, write or 

call: Mr GELINAS

A. M, 'CASTLE & CO.

London© penkiamečiu vaiky auto lenktynes laimėjo Michael Stoner iš Oxford©. Jis 75 jardus 
nuvažiavo 4 myliu per valandą greičiu. Laimėtoją du pareigūnai iškėlė su visu automobiliu.

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

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

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

HELP WANTED — MALE 
(Mitin inky Reikia

==SS
HELP WANTED — MALE 

D«rWnInkM R.ikU 
******%**

7 CONTINENTS RESTAURANT 
AT O‘HARE FIELD

6 Days per week. Liberal company benefits with excellent 
earning potential.

Call 686-6184
OR APPLY PERSONNEL OFFICE

CmCUJ AK BUILDING x O’HARE FIELD

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žeme — Pardavimui

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

DtL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas .

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Reikalauja skelbti 
vaistų pasekmes

FDA (Federalinės vaistų ad 
ministracijos) komisionierius 
Dr. Charles Edwards, daly
vaudamas Amerikos Medikų 
draugijos (AMA) konferenci
joje Chicagoje pareikalavo, 
kad vaistų gamybos kompani
jos aiškia, visiems supranta
ma kalba užrašvtu ant vaistu 
dėžučių, bonkucių ar tūtelių 
instrukcijas, kokias neigiamas 
pasekmes jie gali turėti. Da
bar gi pacientas nieko nežino, 
kokius vaistus jis ima ir kaip 
jie veikia, išskiriant kiek jam 
daktaras pasako.

Iki šiol vaistų informacija 
yra suteikiama tik farmacinin
kams.

4 firmos pažadėjo 
nebeteršti upės

Dvi anglių prekybos kompa
nijos, viena geležies laužo ir 
viena žuvų didinenomis preky 
bos ko. prižadėjo aplinkos ter
šimo kontrolės departamentui 
nebeteršti Chicagos upės. Tos 
firmos yra: Peterson Coal & 
Oil, General Iron, Roth-Adams 
Coal ir Jelene Fish kompani
jos, visos šiaurinėje miesto 
pusėje.

^kitaip ardyti švietimo ar įstai 
Igos

AMA delegatų rūmai priėmė 
rezoliucija, išreikšdami savo 
neigiamą nusistatymą prieš to
ki informacijų teikimą, nes 
smulkios informacijos apie 
vaistus esą galėtų apsunkinti 
daktarams gydyti pacientus.

......  1
AGENTŪRA: _ 

namu, automobi
liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos. |

J. B A C E V I Č I U S
6455 $a. Kedzie Avė. P R 8-2233 I

APDRAUDŲ

wu»-

A. C. L. U. už drausmę
Amerikos Civiliniu Laisvių 

unija aiškiai pasisakė prieš stu 
dentų demonstracijas, kurios 
ardo kolegijų mokslo darbą ir 
trukdo kitų teises.

Unija pasisakė ką tik išleis- 
toje brošiūroje, pavadintoje 
“Studentų akademinė laisvė ir 
civilinės laisvės kolegijose ir 
universitetuose, kur pasaky
ta: “Piketavimas, demonstraci
jos, sėdėjimai arba studentų 
streikai, su sąlyga kad yra pra 
vedami tvarkingai ir kitiems 
netrukdant yra legitimuota 
išraiškos forma ir neturėtų bū
ti draudžiama... Tačiau de
monstrantai neturi teisės ne
duoti kitiems progos pasisaky
ti, imti Įkaitus, fiziškai truk
dyti kitiems judėjimą ar kaip

32 valstijos priėmė 
drausmės įstatymus

Demonstracijų, riaušių 
vandalizmo JAV universite
tuose pasekmėje bent 40 vals
tijose įteikti įstatymų pasiūly
mai griežčiau drausti vanda
lus studentus, neleisti i uni
versitetus pašalinių asmenų, 
pašalinti protestuose ir riaušė
se dalyvaujančius mokytojus 
ar profesorius ir t. t. Iš tų 40 
jau 32 valstijos tokius įstaty
mus priėmė. Daugumoje baus
mės siekia iki metų kalėjimo ir 
iki $1,000 baudos.

DON’T r. ELAY 
WRITE TODAY!

EXPERIENi ED CHEF 
'or new luxury tic or Inn, slated for. 

opening September 1970.
Must be capable o: taking charge of 
production and assist in menu plan

ning and cost controlling.
Excellent working conditions, 

steady employment.
Qualified applicants send resume sta
ting experience ar.d salary require

ments in confidence to 
SHERATON MOTOR INN 
95 NORTH SEM1X.ARY STREET 
GALESBURG, ILLINOIS 61401

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
" * maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

DEPENDABLE ALAN
WANTED

w. Journal experience 
and 

figure aptitude.

CALL 927-5910
general home maintenance inFor 

residential home in Northern suburb.
Top salary for right person.

433-5580

— Pagyvenusiom moteriš
kėm pagalba — 299 Alvudo 
radijo paskaita šiandien, ket- 

JvirtadienjL birželio 25 d., 10 
v. r. Sophie Barčus Radijo šei
mos valandoj.

— Juozas V. Rachunas, Illi
nois konstitucijos konvencijos 
delegatas iš 27-tos apylinkės, 
Įnešė 19 pasiūlymų ir parėmė 
savo parašu 2S pasiūlymus, 
kurie yra labai svarbūs visiems 
gyventojams. Dauguma jų yra 
priimti, o kili svarstomi. Jis 
dirba konvencijos teisiniame 
komitete ir nėra praleidęs nei 
vieno posėdžio. . Laisvu laiku 
palaiko kontaktą su balsuoto
jais, dalyvaudamas įvairiose 
sueigose. J. V. Rachunas nori, 
kad naujoji valstijos konstitu-

o

DEPENDABLE TYPIST
For interesting duties in 3 girl office. 
Highland park, US 41. Plenty of re
sponsibilities, permanent position, 

regular raises, paid vacation.
Other benefits.

831-2900

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

NSURED

$1,000 minimum
1 year certificate

Savings Insured to S20z000. — Highest reserves.

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

r

— Poezijos vakare, kuris
įvyks šį šeštadienį Communitv 
salėje, Union Pier, įžanginį] 
žodį apie laisvės motyvą nau- 
j°j°J lietuvių poezijoj tars 
prof. Aldona Augustinavičienė. 
Daugelio poetų .eilėraščius 
skaitys jaunieji aktoriai Lidija 
Juodviršytė, Marija Smilgaitė 
ir dramos studijas universitete 
baigęs Rimvydas Vasiukevi- 
čius. Po programos bus vaišės 
ir šokiai grojant Ramonio or
kestrui. Pradžia 9 vai. vakaro. 
Rengia Varpininkų Filisteriu .. . v v
drauriia CIja duo u gaiią zmonems>

— Čikagos Lietuviu Operos 
nauja valdyba, šių metų bir
želio mėn. 12 d. visuotiname 
susirinkime išrinkta valdvba,

* ' i
kuri savo posėdyje pasiskjrs-j 
tė pareigomis sekančiai: 
Albinas Smolinskas — pirmi
ninkas; Sofija Džiugienė — 
vicepirmininkė; Stefanija’ La- skaitytoja, 
žauskienė — vicepirmininkė; praleis Sagatuck, Michigan. 
Vvtas Marčiukaitis — vicepir- ,,, T .

■ - , „ v. i — Akt. Janina Monkate -mimnkas; Gražina Bičiūnai-\,, , .v , , - • ..r.. , , . T ,, . . Marks įsvvko atostogų i I\'ewte — sekretore; Jonas Mockai- ' “■ -
tis — iždininkas ir Jurgis Vi
džiūnas — turto globėjas. Vi-Į 
sais Čikagos Lietuvių Operos! 
reikalais prašome kreiptis Į 
pirmininką inž. A. Smolinską, 
tel. 582 - 1,1771, adresu 3721 
W. 65th PL, Chicago Ill. 60629.

ne politikieriams?

— Joną Bagdonavičių, Le
mont, Ill., vardinių proga ap
lankė jo bičiuliai ir kaimynai. 
Nesenai pergyvenęs įvairias li- 

. v gas ir nelaimes. J. Bagdonavi- 
cius jaučiasi neblogai.

— Emma Buoris, Naujienų 
vasaros mėnesius

General 
steady.

Top

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

housework. One day week, 
Must speak some "English, 
salary. Northern suburb. 
Good transportation.

Tel. 433-5580

RENTING IN GENERAL
Nuo m o s

VIEŠBUTIS
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.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS mažos 
šeimos bute. Galima naudotis virtu

vė. Tel. GR 6-6497.

IŠNUOMOJAMAS naujai atremontuo
tas 4 kambarių butas suaugusiems. 

Teirautis tel. BI 7-8126.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

ii

Peru žemės drebėjimas, ivykęs 31 
gegužės, sugriovė ir Chimbote miesto 

bažnyčią.

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.

M A AU 11 V/ kJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 d.
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NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI' • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

HOME INSURANCE

NAUJA VIETA
5 BUTŲ. 15 metą modemus 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 BUTU tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas. $28,000.

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

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvimi- 
bas garažas, nauia gazo šilima. Mar
quette Parke. $43 300.

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

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

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

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654 .

*«. LL 7
Groll® lIr tvarkingas visokiausią nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir Hūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tak ir Įvairūs kitoki blan- _

State. Far n: Fire .and Casualty Cotnoar
PERKAME. PARDUODAME, MAI

NOME įvairaus dvdSo namus visur. 
Parūpiname paskola:, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS TeL GL 4-1050

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

3

Buffalo, Mich. Be abejo, dalį 
paiko paskirs pamėgtam tapy
bos menui ir parveš Į Čikagą 
puikių Michigano vaizdų.

— Paul Powell, Illinois vals. 
sekretorius, kalbėdamas Illi
nois d-jos konvencijoje pareiš
kė, kad po chaosų ir neramu
mų prasideda šalto, aiškaus ir 
sąmoningo protavimo era, ei
nanti kartu su laisve ir demo
kratija. Konvencija vyksta 

'Jacksonville mieste. Dalyvau
ja 525 studentės; Tarpe jų yra 
j Dariaus _ Girėną posto moterų 
'vieneto delegatė '

— Naujienų piknikas įvyks 
rugpjūčio 16 d. Bučo sodyboje, 

j Willow Springs, III.

ROSCOE IR ASHLAND 
APYLINKĖJE

Išnuomojamas 5% kambariu naujai 
išdekoruotas butas. Moderni virtuvė 
ir vonia, šildymas, virimui krosnis ir 
šaldytuvas. Arti susisiekimas, krau

tuvės. Pageidaujami suaugę.
Tel. 472-7682

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

tiiiKii&niviiiiiiir

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui

118 AKRAI
MONROE, WISC. APYLINKĖJE 

105 akrai yra apsėti alfalfa žole. Li
kusi — ganyklos ir krūmai. Liga yra 

pardavimo priežastis.
Teiraukitės:

LELAND MERRILL, Rt. 4 
MONROE, WISC. 53566

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pirdavimai ir Ttiaymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublk 74941

BY OWNER 
bedroom brick bungalow;

Full basement attic.
Hot water gas heat.

2 car garage.
Tel. 247-6042

PUIKUS 6 KAMBARIU octagon bun
galow prie 62-ros ir Francisco. Tuoj 
galima užimti. 1 Skambinkit savinin

kui 737-7526 po 6 vai. vak.

SAVININKAS PARDUODA 6 kamb. 
mūro bungalow su 3 mieg.. 2 voniom, 

beismantu 65-ta ir California.
Tik $17,500. Tel. WA 5-3093.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

— Kviečiame Į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 

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

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bar- 
caus, Margučio, Jaunimo Cent-

re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
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-1 
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne-, 
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W. Broadway, P. 0. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63rd St
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eonditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu Tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Jvairfy pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

A. ABAJLL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

LA 1-6047 
fkalnaviiMn veltui, kreipkitės bet kadaBLSNIERIAI, KURIE GARSINASI

‘NAUJIENOSE^,--TURI GERIAUSIĄ
PASISEKIMĄ BIZNYJE 1 PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




