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KOMUNISTU AGRESIJOS KORĖJOJ SUKAKTIS
PAMINĖTA KORĖJOS KARO SUKAKTIS

Komunistai reikalauja atitraukti Amerikos jėgas
SEDULAS. — Vakar Azijos komunistinės valstybės iškil

mingai paminėjo 20 metų sukaktį nuo Korėjos karo pradžios. Į 
šiaurės Korėją suvažiavo Viet Congo, Laoso komunistų atstovai 
ir oficialios delegacijos iš šiaurės Vietnamo ir Kinijos. Dalyvavo 
ir nuverstas Kambodijos princas Sihanoukas. šiaurės Korėja 
paskelbė taikos su Pietų Korėja sąlygas. Komunistai reikalauja, 
kad būtų išvežta visa Amerikos kariuomenė, o po to būtų galima 
sumažinti abiejų Korėjų karines jėgas ir pradėti derėtis dėl ne
puolimo pakto. Komunistai pareikalavo paliaubų komisijos po
sėdžio, kuriame norėjo įteikti savo oficialius taikos pasiūlymus. 
Amerikos atstovai prašė nukelti posėdį iki pirmadienio.

WASHINGTON AS. —- Kaip vakar praneštą senatas didele 
dauguma atšaukė Tonkino rezoliuciją kurią daug kas laikė kon
greso pritarimu Vietnamo karui. Ji buvo priimta po dviejų dienų 
debatų 1964 metais rugpjūčio mėn., po to, kai du Amerikos nai
kintuvai buvo užpulti Šiaurės Vietnamo greitlaivių. Rezoliucija 
davė savo sutikimą prezidentui “griebtis visų reikalingų priemo
nių užkirsti kelią tolimesnei agresijai Pietryčių Azijoje”. Prezi
dentas Johnsonaą pasiremdamas šia Tonkino įlankos rezoliucija 
pasiuntė į šiaurės Vietnamą didesnes aviacijos jėgas bombarduoti 
priešo karinių taikinių ir padidino Pietų Vietname Amerikos 
kareivių skaičių.

Tonkino rezoliucija priimant, 
prieš ją balsavo tik du senato
riai .- Morse iš Oregano ir Gree
ning iš Aliaskos. Vėliau, jau 
1967 metais, senato užsienio rei
kalų komitetas, vadovaujamas 
žinomo “balandžio” sen. Ful- 
brighto, pravedė apklausinėjimą 
ir nustatė, kad komunistų užpul
ti Amerikos naikintuvai buvo 
Tonkino įlankoje žvalgybos ir 
šnipinėjimo tikslais. Be to, iš
kilo abejonių, ar tikrai komu
nistų laivai puolė Amerikos lai
vus antrą sykį — rugpiūčio 4 
d. Pirmas puolimas buvęs rug
piūčio 2 d. Nuo to laiko sen. Ful- 
brightas, kuris savo laiku Ton
kino rezoliuciją stipriai rėmė, 
ėmė kalbėti apie rezoliucijos at
šaukimą 
. Tonkino rezoliucija pabrėžia 

komunistų agresijos Pietryčių 
Azijoje veikimą ir Amerikos duo
damą agresijos aukoms paramą 
Kongresas išreiškia savo pritari-

. mą prezidentui, kaip Vyriausiam

nių agresijai sustabdyti, įskai
tant karo veiksmus.- Rezoliuci
jos pabaigoje sakoma, kad ji pa
sibaigs, kada toje srityje prezi-: 
dento nuomone, bus užtikrinta 
taika ir saugumas, nors kongre
sui paliekama teisė rezoliuciją 
nutraukti, priimant kitą rezoliu-

■ ei ją tuo reikalu. į:
Prezidento Nixono vyriausybė 

kelis kart yra pabrėžusi, kad jos 
veiksmams Kambodijoje.ar Viet
name nereikia jokios Tonkino re
zoliucijos, kuri buvusios vyriau
sybės buvo laikoma lygia kon
greso karo paskelbimui ar tokį 
paskelbimą atstojančia. Nixonas 
savo autoritetą grindžia karo 
vado atsakomybe už savo ka
reivių saugumą.

Viceprezidentas Agnew Den
veryje nurodė savo kalboje, kad 
senato dabartiniai debatai aiš
kiai rodą,' kad senatas negali 
veikti krizės metu. Senatas sie
kia suvaržyti Vyriausią kariuo
menės vadą, kada jo 400 tūks
tančių kareivių išstatyti karo 
lauke į pavojų. Senatas jau pen
kios savaitės ginčijasi dėl pa
siūlymų suvaržyti prezidento au
toritetą ir tie ginčai rodą kad 
senatas negali daryti krizės me
tu būtinai reikalingų skubių 
sprendimų. *

KAIRO.
Izraelitai Egipte

Izraelio komandos 
naktį į antradienį peržengė Egip
to sieną ir apšaudė armijos ba
zę, esančią vos per 80 mylių nuo 
Egipto sostinės Kairo. Praneši
mu iš Tel Avivo, izraelitai mor- 
tarų ugnimi atakavo barakus ir 
sandėlius, ir sunaikino du egip
tiečių transporto vežimus, gabe
nusius kareivius bazei į pagalbą. 
Tai atlikę izraelitų komandos be 
nuostolių grįžo savo pusėn.

Egipto prezidentas Gamal Ab
del Nasseris Jungtines Valsty
bes pavadino “arabų didžiausiu 
priešu”. . )

ROMA. — Popiežius Vatika
ne, priimdamas piligrimus, pa
reiškė, kad neužilgo katalikų 
bažnyčiai bus duota neturto iš
vaizda pagal • evangelijos dvasią. 
Būsiančios pravestos lętos, bet 
drąsios .reformos. Popiežius pa
neigė, kad Bažnyčia turinti “pa
sakiškus turtus”. Bažnyčia tu
ri būti neturtinga, -— pareiškė 
Popiežius. Irto negana, Bažny
čia turinti atrodyti neturtinga.

COLOMBO. — Ceylonas nuta
rė pareikalauti, kad išvažiuotų 
visi Amerikos Taikos korpuso na. 
riai. .

PRAGA. — Tarp Čekoslovaki
jos ir Vakarų Vokietijos vėl at
statytas tiesioginis traukinių su- 

.. LONDONAS. — Britų dakta
rų žurnale du daktarai rašo apie; 
moterų mini sijonus ir saką kad 
jie labai sveikatai.naudingi, nes 

ką nors pakelti nuo žemės, nau
doja daugiau savo kojų jėgą, o ne 
nugarą, kaip darydavo anksčiau, 
nešiodamos ilgus sijonus.

ANKARA. Turkija. —- Prem
jeras Suleyman Demieral, kuris- 
prieš aštuonis mėnesius, laimė
jo didelę pergalę parlamento rin
kimuose, yra aštriai kritikuoja
mas ir spaudžiamas rezignuoti, 
nes nepajėgiąs atsteigti krašte 
tvarkos. Bet kadangi jį remia 
armija, tai nesitikimą kad jis 
bus priverstas rezignuoti.

BANGKOKAS. — Tailandija 
Pietų Vietname turi vįeną ka
riuomenės diviziją, kuri buvo va
dinama “Juodosios Panteros” 
vardu. Dabar šis vardas pakei
čiamas į “Juodojo Leopardo” di
viziją, nes nenorima maišyti di
vizijos vardo su Amerikos ne
grų “Juodųjų panterų” organi
zacija.

MOBILE. — čia mirė 29 me
tų mergina nuo alkoholio ir nar
kotikų panaudojimo. Ji buvo se
suo San Francisco teisme teisia
mos Patricijos Krenwirikel, ku
ri kaltina su kitais hipių gaujos 
nariais dalyvavusi Tate žmogžu-

Sirijos puolimas
JERUZALĖ. — Sirijos artile

rija ir tankai virš trijų valandų 
apšaudė Izraelio pozicijas Go- 
lano aukštumose ir Damasko ra
dijo žiniomis, žuvo 175 izraeli
tai. Izraelio pranešimai sako, 
kad sužeista 12 asmenų. Izrae
lio pozicijos Į sirų ugnį atsakė 
savo artilerija ir aviacijos puo
limais, kol priešas pasitraukė.

.Egiptas jau seniai spaudžia Si
riją kad ji parodytų didesnį ak
tyvumą ir palengvintų egiptie
čių frontą. Sirija atmeta visus 
taikos pasiūlymus ir reikalauja 
tol kovoti prieš Izraelį, kol jis 
bus visai nugalėtas ir jo vietoje 
bus galima įsteigti arabų Pales-

Amerikos okeonografai šią vasarą tęs vandenyne dugno tarp Afrikos ir Amerikos tyrinėjimus. 
Specialiai įrengtas laivas "Discoverer" plaukios apatinėje dalyje parodytoje juostoje. Mokslinin
kai ieško jrodymy teorijai, kad prieš daug mHijonu metu Afrika, Amerika ir kiti žemynai buvo 

sujungti ir jy padėtis buvo, kaip parodoma viršutiniame žemėlapyje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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EKONOMINĖ AMERIKOS PADĖTIS 
DIDŽIAUSIA NIXONO SILPNYBĖ

WASHINGTON AS. —- Amerikos vidaus politikos srityje vis 
daugiau iškyla stipriausias demokratų partijos pasirinktas ginklas 
Nixono vyriausybei pulti — tai nedarbas, infliacija ir kainų ki
limas. Ateinančiuose rudens rinkimuose demokratai tikisi tą 
ginklą išnaudoti. Demokratų partija New Yorke, siekdama iš
rinkti gubernatorium Arthurą Goldbergą, jau sudarė planus, 
kaip vilioti balsuotojus. Goldbergo patarėjai pareiškė, kad į res
publikonus linkusiuose airių, italų ir lenkų rajonuose demokratai 
kels ekonominius klausimus: infliacija ir nedarbą.

Senato daugumos vadas de- maliam gyventojų prieaugliui 
mokratas sen. Mike Mansfield 
televizijoje pasakė kalbą apie 
ekonominius klausimus. Ta kal
ba buvo lyg atsakymas į prezi
dento Nixono kalbą birželio 17 
d. Mansfieldas pareiškė, kad trys 
žodžiai geriausiai aptaria Ame
rikos padėtį: infliacija, nedar
bas ir karas.

Senatorius Mansfieldas nuro
dė, kad prieš trejis metus kainos 
buvo pakilusios 3%. Prieš dve- 
jis metus jos pakilo 4.6%, pernai 
pakilo jau 6.1%, o šiuo metu 
jos kyla6.3% permetus. Pasko
lų nuošimčiai pakilo iki negirdė
to per. šimtą metų lygio. Namų' 
statytojui kainuoją iki 11% fi
nansuoti statybą o namų pirkė
jui reikia mokėti dar 9% už pa
skolą. Prieš penkeris metus ti
pingas 20,000 dolerių namas pir
kėjui kainuodavo 115 dol. per 
mėnesį. Dabar už tą patį namą 
pirkėjui reikia mokėti 205 dol. 
per mėųesį. Pats namų ir mies
tų išvystymo sekretorius nese
niai pareiškė, kad 80% ameri
kiečių nebeįstengia nusipirkti 
naujo namo.

Sen. Mansfieldas toliau nuro
dė, kad prieš metus bedarbių bu
vo 3 su puse nuošimčių. Dabar 
jau jų yra 5%. Virš milijono 
darbininkų neteko darbo.

Ūkininko pajamos nepadidėjo, 
tačiau išlaidos padidėjo 10%. 
Darbininkų namo pernešamas če
kis nukrito savo perkama galia. 
Net ir biznio bendrovės gavo 10 
milijardų mažiau pelno, negu 
prieš metus.

Naujų namų statyba siekia tik 
pusę to, kas būtų reikalinga nor-

aprūpinti. Tie dalykai, kurie tu
rėtų augti: namų statyba, algos 
ir ekonominis augimas — krin
ta, tuo -pačiu metu tie dalykai, 
kurie turėtų kristi: paskolų nuo
šimčiai, pragyvenimo kainos, 
nedarbas — tie dalykai didėja.

WASHINGT0NAS. —Brazili
ja pasiūlė OAS (Amerikos Vals
tybių organizacijai) kad teroris
tams, pagrobusiems užsienio di
plomatus, nebūtų duodama poli
tinė globa užsienyje.

Amerikoje mažai ka* žino apie Etiš
ką Hasek. Ji tačiau atlieka svarby 
darbą — parašo visus prezidento Nt- 
xono sveikinimus ir atsakymus j pri
vačiu asmeny ar organizacijų laiškus. 

Prezidentui lieka tik pasirašyti.

Speciali komisija 
tardo A. Dubčeka
PRAGA. — Kaip vakar pra

nešta, buvęs Čekoslovakijos ko
munistų vadas ir “žmoniškesnio 
socializmo” pradininkas Alek
sandras Dubčekas buvo pašalin
tas iš ambasadorius Turkijoje, 
pareigų. Jo žmona Anna dar te
bėra Turkijoje. Jis sugrįžo iš 
Ankaros gegužės 30 d. aplanky
ti sergančios, 80 ųi. motinos ir 
daugiau nebebuvo išleistas.

Šiuo metu, kaip patikimi šal
tiniai tvirtina, Dubčekas yra 
Pragos ligoninėje, kur jis ilsisi 
po žiauriij tardymų. Jį tardė 
speciali komisija, vadovaujama 
stalinisto, Antonino Novotnio 
laikais iškilusio, Vilem Novy. Jis 
ir kiti komisijos nariai reikala
vo iš Dubčeko prisipažinimo ir 
įrodymų, kurie galėtų būti pa
naudoti prieš patį Dubčeka ir jo 
rėmėjus politiniuose teismuose.

šią savaitę susirenka partijos 
centro komitetas svarstyti Dub
čeko pašalinimo iš partijos. Pre
zidiumas tokį nutarimą jau priė
mė 7 prieš 4 balsais. Prieš Dub- 
čeką pašalinimą balsavo parti
jos nuosaikus vadas Husakas, 
prezidentas Svoboda, Slovakijos 
premjeras Peter Colotka ir Tau
tinio Fronto vad'as Evzen Erban. 
Didžiausi Dubčeko priešai pre
zidiume buvę Alois Indra, Vasil

Lubomir

♦ Važiuodamas Į Kalifornijos 
poilsio namus prezidentas Nixo- 
nas sustojo St. Louis, kur paša-' 
kė kalbą 40,000 Prekybos Rūmų i 
jaunimo grupei, kuri preziden
tą sutiko labai šiltai. Preziden
tas kalbėjo apie tai “kas Ame
rikoje yra tvarkoj”.

♦ Čikagoje Amerikos gydyto
jų draugijos suvažiavimas nu
tarė, kad daktarai galės daryti 
abortus tose valstijose, kur jie 
yra legalūs. Katalikai daktarai i
kovojo prieš šią rezoliuciją netį®^a^ Premieras 
grasindami išstoti iš draugijos.!^^ougal.

♦ Vietname ir Kambodijoje 
praėjusią savaitę žuvo 80 ame
rikiečių ir 643 buvo sužeisti. 
Vietnamiečių 366 žuvo ir 1,071 
užmuštas. Komunistai neteko 
2,093 kareivių.

♦ Nauja Britanijos vyriausy
bė patrirtino Kambodijos vy
riausybę, paskirdama Kambodi- 
jai naują ambasadorių.

♦ Pietų Vietnamo 5,000 karei
vių dalinys atidarė Kombodijo- 
je naują frontą, peržendamas sie
ną 170 mylių į šiaurės rytus nuo 
Saigono, Pleiku apylinkėje.

LONDONAS. — Belošdamas 
polo rungtynėse mirė Jaipuro 
macharadža Sawai Man Singh, 
58 metų.

Vietnamo kariai 
plėšikauja

KAMPONG SPEU. — Penpy- 
kę Kambodijos karininkai apkal
tino Pietų Vietnamo kariuome
nę plėšikavimu kai praeitą sa
vaitę buvo iš šiaurės vietnamie
čių ir Viet Kongo atimtas Kam- 
pong Speu miestas.

“Jie pagrobė viską”, pasakė 
kambodiečių 22 pėstininkų ba
taliono vadas maj. Kimesa, “Iš
vogė baldus, radijo aparatus, pi
nigus. Net seifus išlaužė. Da
bar gyventojai pietinių vietna
miečių bijosi labiau negu Viet 
Kongo. Ką jie neįstengė pasi
grobti, tą jie sunaikino”.

i — °
įeĮ Artėja paskutinis Duoceko 

karjeros Čekoslovakijos komu
nistų partijoje laikotarpis. Bu
vęs svarbus komunistų šulas Slo
vakijoje, Dubčekas 1968 metais 
pasiekė savo galybės zenitą ir 
net išdrįso pasipriešinti sovie
tams. Tačiau jiems okupavus 
Čekoslovakiją, Dubčekas buvo iš
stumtas iš partijos pirmojo sek
retoriaus vietos 1969 m. birže
lio mėn., tačiau liko partijos pre
zidiume ir buvo Tautinės Asam- 

Iblėjos pirmininku. Rugsėjo mė
nesį jis neteko ir tų vietų, buvo 
išmestas iš prezidiumo, o gruo
džio 15 d. buvo pašalintas ir iš 
centrinio komiteto. ,Manoma 
kad šį savaitgalį jis bus išmes
tas ir iš partijos, kuriai tarnavo 
visą savo gyvenimą. Jo didžiau
sia kaltė, kad jis norėjo būti če- 
koslovakas komunistas, o ne ru
sas.

Naujas Ho Chi Minh

DA NANG. — Armijos žinio
mis, komunistų jėgos, nepaisant 
monsuno lietaus periodo, skubo
tai tiesia naują kelią per Laos, 
rytų pusėje nuo Ho Chi Minh 
kelio, kuriuo komunistams ga
benti transportus sukliudė Ame
rikos artilerija.

Manoma, kad komunistai ruo
šiasi naujai ofenzyvai, kai tik 
amerikiečiai pasitrauks iš Kam- 
bodijos.

Pietų Korėjos prezidentas Hee 
Park pirmą kartą šią savaitę ofi
cialiai pareiškė, kad šiuo metu 
Amerikos kariuomenės P. Korė
joje negalima mažinti. Jos būvi-, 
mas esąs “absoliučiai reikalin
gas” P. Korėjos saugumui, šiau
rės Korėja norinti išprovokuoti 
naują karą, kuriam Pietų Korė
ja dar nepasirengusi.

Korėja iki II-jo Pasaulinio ka
ro buvo jau 35 metai valdoma 
japonų. Po karo ji buvo pada
linta į dvi zonas, kurias skyrė 
38-ta 'paralelė. Sovietai valdė 
šiaurinę dalį, o Amerikos karinės 
jėgos — pietinę, šiaurėje sovie
tai 1948 m. įsteigė komunistinį 
režimą, o pietuose įvyko rinki
mai ir, prižiūrint Jungtinėms 
Tautoms, buvo išrinkta Pietų 
Korėjos vyriausybė.

Komunistų jėgos birželio 25 
d,. 1950 metais puolė pietinę da
lį ir būtų ją užėmusios, jei ne< 
Amerikos parama. Vėliau pri
sidėjo ir kitos tautos. Komunis
tai buvę sustabdyti ir~pp .trijų 
metų nuo komunistų puolimo bu
vo pasirašytos paliaubos.

šiandien P. Korėja turi 620,- 
000 kareivių, iš to skaičiaus ar
mijoje 560 tūkstančių. Miliciją 
sudaro dar du milijonai vyrų. Ko
munistų pusėje yra 466,000 ka
reivių ir 1.3 mil. milicijos. Nors 
P. Korėja padarė didelę ekono
minę pažangą ir turi stiprią ka
riuomenę, jai dar daug ko trūks
ta, ypač aviacijos ir karo laivy
no. Seoulo valdžios vyrai tvirti
na, kad dar truks 4 ar 5 metai, 
kol patys korėjiečiai galės ga
rantuoti savo saugumą Iki to 
laiko reikės Korėjoje laikyti 64,- 
000 amerikiečių kareivių ir 
Amerikos aviacijos jėgas.

Pietų Afrika tikisi 
Britanijos ginklų 
LONDONAS. — Konservato

riams tik laimėjus britų parla
mento rinkimus, Londonan tuoj 
atvyko Pietų Afrikos užsienio 
reikalu ministeris Hilgard Mul
ler. Nors jo vizitas vadinamas 
privačiu, neabejojama, kad jis 
susitiks su naujos vyriausybės 
vadais ir bandys juos kalbinti 
parduoti vėl Pietų Afrikai gink-- 
lų.

Darbo partijos vyriausybė bu
vo uždraudusi parduoti P. Afri
kai ginklus dėl jos vyriausybės 
rasinio atskyrimo politikos, ta
čiau konservatoriai visada pa
lankiai- žiūrėjo į P. Afriką. Kon
servatorių vadai prieš rinkimus 
žadėjo nevaržyti ginklų pardavi
mo. Manoma, kad ginklų preky
ba atneštų Britanijai apie 200 
milijonų dolerių.

Darbiečių partijos vadovybė 
įspėjo vyriausybę nepardavinėti 
rasistinei Pietų Afrikai ginklų, 
nes tas galėtų susilpninti komon- 
veltą ir supykinti juodąsias bri
tų grupės valstybes, o taip pat 
pažeistų ir .Jungtinių Tautų pri
imtas rezoliucijas.j tinos valstybę.
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1‘rof. Vaclovo Biržiškos

DRAUGAS IR BIČIULIS
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Knygoje 
vos kraštas,

4Į4 caps seasoned mashed 
potatoes

2 cups coarsely crashed 
pretzels

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu. kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

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

tys, sunkumai, 
pažinčių dėka, 
šalinami. r

“Leninas tai ryškiausias ir 
pirmas laiko atžvilgiu dabarties 
diktatorius. Leninas pasinaudo
jo ir Rusiją nuniokojusiais karo 
smūgiais, ir vokiečių generalinio 
štabo parama, ir Rusijos vidaus 
netvarką komunistinės idėjos, 
vardan paskelbdamas proleta
riato diktatūrą, kurios prieša
kyje stoja ir visą laiką išbuvo 
jis pats. Valdžią gavęs, Leninas 
ją Įtvirtino diktatoriaus papras-, 
tu būdu — kruvinu teroru, ku
rio aukomis žuvo begalė rusų 
žmonių, daugiausia inteligentų. 
Leninas pats mirė, bet jo Įsteig-

Muziejui plečiantis, 
dviejų aukštų namo 
jau nebepakanka.' 
šioje 
patalpas praplėšti, 
reikalui pritaikytą 
Tam tikslui yra 
paramos “plytos”,

NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, JUNE 26, 1970

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

turimo 
patalpų 

Artimiau- 
ateityje projektuojama 

pristatant 
“Sparną”, 

platinamos 
kiekviena

suvaziavi-
. Pvz.:
aplankė

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už S4.00, 

o kietuose viršeliuose už
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

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., S4,00.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

Remontuojama Mateikos 
"Kova prie Žalgirio"

Lenkų spauda praneša, esą, 
kas nori pamatyti Jono Matei
kos istorinį kūrinį “Kova prie 
Žalgirio” (Bitwa pod Grunwal- 
dem), turįs dar šiemet pasisku
binti jį pamatyti Tautos muzie
juje Varšuvoje, nes 1971 metais 
paveikslas apleisiąs Varšuvą ma
žiausiai porai metų. -

Paveikslas esąs reikalingas 
“komplikuotos operacijos, “koi' 
kią Varšuvoje esą sunku atlikti. 
Tą darbą atlikti pažadėję Mal- 
bor^o (Marienburgo) muziejaus 
konservatoriai, kur paveikslas 
būsiąs nugabentas^ jį išėmus iš 
rėmų-ir rūpestingai supakavus. 
Per tą laiką Mateikos kūrinys 
puošias vieną iš šios buvusios 
kryžiuočių sostinėje pilies salių, 
o 1973 metais grįšiąs į Varšuvą.

Baimė, kad lenkai su kryžiuo
čiais nesugadintų paveikslo cen
trinę vietą, kurią jame užima Di
dysis Lietuvos Kunigaikštis „Vyy 
tautas, kurs tai kovai vadovavo 
ir ją laimėjo. Ar'ne geriau bū
tų, kad Mateikos kūrinys būtųKasmet prieš Kalėdas vyksta 

kalėdinėms eglutėms šiaudi
nukų darymo kursai, o prieš 
Velykas — mokoma lietuvis^ 
<ai marginti — dažyti kiauši
nius.

holme, Volgograde, Pekine, Al 
ma — atoje ir pnš.

Beje, muziejus turi Arche
ologijos, Architektūros, Meno, 
Geneologijos skyrius ir pasta
rajame nekrologų sistemati
zuotą bei katologuotą rinkinį, 
kurio dokumentinė vertė ilgai
niui didės.

kairės: BLK Muziejaus prezidentas Stanley Baizekas, Jr., Raimondas Vasiukevičius, Muziejaus biuletenio (an
gly kalba) redaktoriaus padėjėjas ir Kazimieras V. Saitramaitis, Muziejaus meno reikaly direktorius.

Nuotrauka Jurgio Kasakaičio

Kartkartėmis 
džia anglų kalba savo veiklos 
apžvalginį: biuletenį “Museum 
Review”. Spauda informuoja
ma aiškiroihis korespondenci
jomis ir iliustracine medžiaga.

Muziejus veikia kas dieną 
nuo 1 iki 4:30 vai. Įėjimas vi
siems laisvas.

Muziejaus adresas: 4012 Ar
cher Avenue, Chicago, Ill. 
60632 TelėOas: 847 — 2441.

$4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

organizacijų akty- 
turi labai plačias 
įvairiais visuome-

Turtingas eksponatais reli
ginis skyrius, kuriame yra ne
mažas rinkinys lietuviškų kry
žių, kryželių, šventųjų stovy- 
lėilų, paveikslėlių, rožančių, 
maldaknygių ir kitokių dievo- 
cionalijų

Antrame aukšte randame 
nemenką rinkinį mūsų meni
ninku

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

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

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

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

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

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

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. £0608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

Geri ir blogi charakteriai 
Valančiaus kūryboje

Vyskupas Valančius mokė 
žmones per savo pamokslus baž
nyčiose, bet taip pat rašė pasa
kas. Vienose savo pasakose .jis 
rašė apie gerus žmones, kitose — 
apie blogus.

Jis pasakojo apie gerus vai
kus, kurie buvo geri savo tė
vams, draugams ir net gyvu
liams. Tokiems vaikams visuo
met viskas gerai sekdavosi ir vi
si žmonės juos mylėdavo.

Rašydamas apie blogus vaikus 
ar žmones, juos vaizduodavo api
plyšusius, nešvarius, visuomet 
su draugais besimušančius. Jie 
niekada neturėdavo draugų, nes 
su visais bardavosi ir mušdavosi. 
Jiems visada gyvenimas buvo 
blogas.

Apie geruosius vaikus Valan
čius rašo “Gerojoje Onelėje”, 
Guviam Vincėje” ir kt.

Apie blogus vaikus rašo šiuo
se apsakymuose: ‘Trandyje 
paukštvanagėlyje” ir “Gustely- 
je sukčiuje”.

Gintautas Burokas,
K. Donelaičio Lit. Mokykla, 

VIb klasės mokinys

po 10 dolerių. Aukotojo pavar 
dė su plyti; bus įmūryta prie
stato sienon.

Muziejus turi gražų būrį rė
mėjų, kurie metinio mokesčio 
moka (Pdolerius, o įmokėję 
100 dolerių —laikomi amži
nais muziejaus nariais — rė
mėjais, kurią vardai ir pavar
dės išgravii’uotos varinėse len
telėse, viešai kaba muziejaus 
patalpose. >

Muziejaus “spiritus movens” 
yra pats jo įkūrėjas, savinin
kas ir prezidentas, Stanley 
Baizekas, J r., kuris kaip čia gi
męs, šia baigęs aukštuosius 
mokslus ir gabus organizato
rius bei daugelio lietuviškų ir. 
kultūrinių 
vus narys, 
pažintis su 
nininkais ir politikais bei įvai
rių įstaigų ir įmonių aukštais 
pareigūnais, todėl kartais pa
sitaikančios kokios nors kliū- 

problemos, tų 
nesunkiai pa-

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

Be paminėtų eksponatų sky
rių, turtingas lituanistinės bib
liotekos ir jos filialo — spau
dos ir foto archyvo, muziejuje 
be pertraukos, nuolat vyksta 
lietuvių (ir nelietuvių) meni
ninkų paveikslų, įvairių senie
nų: laikrodžių^ lėlių, herbų, 
karikatūrų, indų ir kt daiktų 
parodos, įvairios paskaitos, 
kursai. Kartais demonstruoja
mi kultūriniai ir dokumenti
niai filmai.

(Tęsinys)
Medžio išdirbinių skyriuje, 

be įvairiausių mūsų prosene
lių, senelių ir tėvų vartotų že
mės ūkio inventoriaus dalių —- 
medinių arklų, pintinių, akė
čių, vasarojui privoluoti volo 
ir kitų žemės įdirbimo, der
liaus nuėmimo, linų, “kanki
nimo” padargų bei namų ūkio 
apyvokos įrankių, indų, apsi
švietimo priemonių “kamuoli
nių” žvakių, pirtyse vanojimui- 
si naudotų beržinių vantų, ku
riomis ypač domisi* miesčionys, 
tokiais įnagiais nesinaudoję, 
sau kailio nepėrę.

Tarp kita ko, yra čia dūmi
nė, šiaudiniu stogu, didelio 
formato, taip dažnai mūsų ap
dainuojama “Bakūžė samano
ta”. Prie jos — kaip natūroje 
— buvo gražus su rūtų darže
liu ir kryžiumi kiemelis, ap
tvertas statinių tvora su girgž
dančia svirtimi šuliniu ir medi
niu kibiru prie jo. Visu tuo ne
paprastai domisi lankytojai — 
miesčionvs, kurie niekada nė- - /
ra Lietuvoje buvę ir nėra ma-

Even fee sevendu or 
or aiafe Savings Bond 
Be as wdcofee as fee first 4 
Whife is reason, vfey 
they make a pretty nice gift 
Especially fist a redding. 
And in a few years, a young 
couple will open up feat 
bottom drawer to cafe in. 

. their wedding Bonds.
Matured and filled wife 
interest.
ItT be like found znooey; 
What’s more, in a few years 

' there might bea cerate 
of kids. ;
A few more expenses. 
W no ever heard of ‘some 
found money not po* 
to good use?
So you see, even 5 your - 
Bond is fee umpteenth one 
they get; feey 
can use it. | 
A lot better '
than three

Be gausių^ kasdieninių pa- 
vienių ir susimomis lankyto
jų,- muziejuje gausiai lankosi 
moksleivių, skautų, karių, vie
nuolių, žurnalistų ir kt. eks
kursijos. Taip pat čia atsilan
ko Čikagoje nuolat vykstančių 
įvairių, kongrėsų, 
rnų, parodų dalyviai 
1969 metais muziejų 
38.879 asniėnvs.

mnistų diktatūra Rusi 
ina jo pramintais ir nu 
i takais”.

Paleckis apie Leniną
Iš Maskvos malonės buvęs Lie

tuvos “prezidentas”, o dabar So
vietų S-gos Tautybių Tarybos 
pirmininkas Justas Paleckis 1927 
m. sausio 15 d. jo paties reda
guojamame “Naujame Žody” ši
taip rašė; • -:į

uzoUejų
ai, kurie turė- 
veikatai ir pa

greitino jo paskutinę kelionę į 
prabangų mauzoliejų, yra'šie:

1918 m. sausio 14 d. — šūviai 
i Lenino automobilį. 1918 m. 
rugpjūčio 30 d. — I^eninas su
leistas. 1919 m. sausio 19 d. 
— Leninas užpultas banditų. 
1920 m. rugpjūčio 17 d. — bolše
vikai sumušti Lenkijoj. 1922 m. 
gegužės 26 d. — pirmas prie
puolis. 1922 m. gruodžio 16 d. — 
antras priepuolis. 1923 m.’ kovo 
9 d.-— trečias priepuolis. 1924 
m. sausio 21 d. — Leninas mirš-

Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus 
to nuotraukų, šaržų, karikatū
rų, litografijų, čia akį patrau- 

’ kia iš medžio išdrožinėta šien
pjovių ir grėbėjėlių grupė. 
Juos bestebint taip ir ima no
ras užtraukti: “Valio dalgelė 
pro pradalgėlį”.

Štai toliau matome gaminių 
kolekciją: tai kai kurių nepri
klausomos Lietuvos pramonės 
prekių pavyzdžiai. Visa tai 
“stropiai saugo” pilnoje tarny
binėje uniformoje nepriklau
somos Lietuvos policijos tar
nautojas (jo tipinga figūrėlė) 
“Angelas Sargas”. J

Neužmiršti ir amžinybėn “iš 
keliavusieji” — tai visuome
ninėje veikloje pasižymėjusių, 
lietuviu tautai ir valstvbei nu
sipelniusiųjų asmenų skyrius, 
čia matonie buvusius nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
Prezidentus bei kitus garbingo 
atminimo vyrus, garbės ordi
nų kavalierius. Taipgi eilę te
begyvenančių žymių visuome
nės veikėjų ir kultūros srities 
darbuotoji^ fotografinių port
retų meninės nuotraukos žvel
gia į besidomintį lankytoją.

Yra čia ir elektros laikrodis, 
rodantis viso pašalio šalių sos
tinių ir kitų žymiųjų miestų 
laiką, kartu palyginant ji su 
Čikagos laiku.
Tai gana įdomu ir nemaža lan
kytojų prie jo sustoja, ir tei
raujasi kuri esamu laiku va
landa Sydnėjuje, Tokio, Ar- 

paveikslų, padidintų fo-jchangelske, Istambule, Stock-

It’s that time of year when the birds return north and start 
gathering twigs, string, feathers and the like to prepare for the 
coming of offspring. We’re decided to -copy their idea with a dish 
that can be served morning, noon or night. It’s just the thing 
for a leisurely Sunday brunch and a delightful reminder of the 
season. - -

PRETZEL NESTED BAKED EGGS
6 eggs . '

salt and pepper
6 slices American cheese, 

each slice cut into 4 strips
Shape potatoes into'6 balls. Roll each ball in pretzel crumbs. 

Place each coated ball into a well buttered 1 cup Individual 
casserole. With fingers press in the center of the ban so po
tatoes line the casserole with a hollow in the center. Drop fa 
eggs. Sprinkle with salt and pepper. Bake in a preheated mod
erate oven (350” P.) for 20 to 2S minutes or until eggs are firm. 
Place cheese strips in a lattice over eggs. Bake another 5 min
utes so cheese melts slightly. Serve hot with orange slices and 
plenty of hot coffee. Serves 6.

persiųstas ten, kur jis priklauso 
— į Vytauto sostinę Vilnių.



.uno

PER ANNUM

-•BWF

W* »

$4.05
$4.00
$2,50
$6.00

Taupymo indėliai 
Apdrausti ik: $20,000*

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

$5.00 
$3.00 
$2.00

ST2.CX) 
$4.00

$130

• $3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$100 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

ON SAVINGS CERTIFICATES

OF $10,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

Pirkite bilietą loterijai. 
Aš nenoriu nieko laimėt 
Turiu ir tokiu bilietu.

TRUMPA UŽTŪRA
— Maryte, ko tu taip susijau

dinusi?
— Onutė man pasakė paslaptį 

ir prašė niekam nesakyti, o kai 
aš kam nors pasakau, tai, pasi
rodo, jau visi žino.

Jo Eminenciją kard. Kodį, už 
prel. Viktorą Černiauską ir už 
čia pat stovintį, kun. Joną Ku- 
zinską, kurie nesuprato iki šiol 
tos didelės skriaudos mums kaip 
lietuviams ir katalikams ir ne
leido naudotis šiomis .gražiomis 
apeigomis, kuriomis lietuvių tau
ta visame pasaulyje naudojasi.

. ? ; * v . - <
“Tegu- Dievas' suteikia jiems 

savo malonę suprasti tą didžiulę 
skriaudą, daromą krikščioniškai 
lietuvių tautai, ir kad šios kapi
nės daugiau nebūtų pasipiktini
mo ir keiksmo vieta, bet kad jo
se sklistų meilė kiekvienam lie
tuviui, garbė Dievui ir pagarba 
lietuviui krikščioniui.;

“Tegul šios kapinės pasilieka 
mūsų vieningumo vieta, o šios 
apeigos mūsų lietuviškos dedi
kacijos inspiracija.

“Mirusioji Teodora Dornku- 
vienė tegu būna tuo prakilniu 
pavyzdžiu senosios lietuvių kar
tos, kuri tiek daug įgyvendino 
Amerikoje lietuviškumo ir krik
ščionybės įprasminime. Jos pa
vyzdys tepasilieka su mumis ant 
visados”. . ’

Sužinojome, kad š. m. birže
lio 28 d., sekmadienį, 2 v. po pie
tų Inn Motion salėje, 5820 So. 
Kedzie avė. yra šaukiamas vi
suotinis susirinkimas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių reikalais. 
Susirinkime bus gvildenami nau
ji paskelbti potvarkiai. ai bud

Laimėjimų prošvaistės
Šv.-Kazimiero lietuvių kapinė

se š. m. birželio 23 d. buvo pa
laidota Teodora Domkuvienė. Ji 
buvo palaidota pagal visas tradi
cines lietuvių laidotuvių apeigas, 
kurias naudoja visame pasau
lyje gyvena lietuviai.

Velionė Domkuvienė naliko sū
nų Walterj ir dukrą Eleną. Jos 
sūnus Vytautas mirė pereitais 
metais, o vyras jau seniau yra 
miręą.

Laidotuvių šermenys įvyko 
Lackavičiaus koplyčioje.

Velionė, dalyvaudama savo sū
naus Vytauto laidotuvėse ir ma
tydama tokį laidojimo būdą, la
bai išgyveno ir po to gavo šir
dies priepuolį, nuo kurio pilnai 
nepasveiko ir pagaliau mirė.

šios laidotuvės įvyko, aplen
kiant nepriimtiną koplyčią kapi
nėse ir visos Chicagos lietuvių 
kolonijos pasipiktinimo objektą 
— kablį. Sklypų Savininkų drau
gijos ir Pasauliečių Komiteto pa
stangomis buvo išimties keliu iš
rūpintas patvarkymas, kad di
delė geradarė ir gili katalikė Te
odora Domkuvienė būtų laidoja
ma su krikščioniška priderama 
pagarba. ’

Po šv. mišių šv. Panelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje velionės palaikai buvo pa
lydėti į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines tiesiai prie jos vyro ir 
sūnaus kapo ir be jokių retežių 
ir kablių pagarbiai palaidota.

Po religinių apeigų, kurias prie 
kapo atliko kun. Jonas Kuzinskas

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

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

W. PALM BEACH, FLĄ. Iš 
spaudos patyrėme, kad perei
tais metais netoli nuo čia tūli 
lietuviai nupirko nemažą mo
telį visai ant okeano kranto. 
Mus tai labai domino ir laukė
me progos ten nuvykti ir susi
pažinti su naujais kaimynais, 
bet laikas bėgo ir mes neprisi- 
ruošėme.

šio mėnesio pradžioje visai 
netikėtai mus aplankė mieli 
svečiai iš Čikagos — daktarė 
Daina Variakojytė - Fricke su 
vyru ir sūneliu. .

Susitikti su miela Daina ir 
jos vyru taipgi daktaru ir sū
numi Jonuku -mums buvo la

bai malonu. Daugiau iš jų pa
tyrėme apie tėvų bei kitų ėika- 
giškių bičiulių sveikatas ir gy
venimą bei nuotaikas. Su dak
tare Daina, jos tėvais ir kitais 
biržiečiais kartu pabėgome iš 
Lietuvos ir išplaukėme į Šve
diją mažu žvejų laiveliu, kur 
buvo didelis- pavojus atsidurti 
jūros dugne. Įdomu buvo išsi
kalbėti ir su daktaru Fricke

r visai ant
Daktarė Daina

susipažinti 
pamatyti jų 
Išsiruošėme 
svečiai, aš

apie šių laikų universitetu jau
nimo nuotaikas, nes daktaras 

! universitete dirba. Jonuką, tų 
5 metų mėlynakį berniuką pa- 

{matėme pirmą kartą. Su juo 
, greit susipažinome ir susidrau- 
: gavome. Labai gražiai ir tai
syklingai ne tik angliškai, bet 

; ir lietuviškai kalba ir nemaišo 
'vienos kalbos žodžių su kitos 
kalbos žodžiais. ,

Visi aplankėme mūsų seną 
į bičiulį Antaną Pakšį. kuris ne 
i toli mūsų gyvena. Apžiūrėjo
me įdomesnes vietas ir važinė
jome maudytis į okeaną.

Vieną kartą, tarp kita ko, iš-' 
sitariau, kad netoli nuo čia lie-; 

■tuvių pora yra pirkusi nemažą! 
motelį ir visai ant okeano 
kranto. Daktarė Daina pasiū. 
lė nuvažiuoti, 
savininkais ir 
įdomų pirkinį, 
si šeši — trys 
žmona ir Antanas. Vykome iš 
miesto keliu Nr. I i šiaurę iki 
privažiavome kelią A1A. ir juo 
pasukome į dešinę. Neužilgo 
privažiavome Juno Beach vie
tovę, kur ir pasiekėme mūsų 
kelionės tikslą — Saphire Mo
tor Lodge, 700 Ocean Drive.

Susipažinome su maloniais 
šeimininkais Vytautu ir Albi
na Tomkais. Aprodė mums 
nuosavybę. Gana įdomi vieta. 
Nuomavimui viso yra 11 vie-i 
netų ir penkioliktąjį dar ruo-- 
šia. Trys pastatai. Vieno jų, 
antrame aukšte, šeimininkų1 
butas. Sodyba plati, apsodin-į 
ta palmėmis ir kitais medžiais 
bei krūmais. Dar yra pakan
kamai vietos kitiems pasta
tams, jei būtų reikalo verslą 
plėsti. j

Ilgai nelaukdami ėjome pa
sigrožėti pajūriu bei pasimau-

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

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

Transacted on Į^SURED TO $20,000

Šimtą mėty atgal grąžinama istop ja. _ Kanada imasi žygiy apsaugoti savo trumpą, vos šimto metu istoriją, apsaugo
dama per tą la:xą tshkusius pastatus ir žmonių gyvenimo būoą bei įu apdarą. Toronto priemiestyje pastatytas iš 
25 pas.ary kaimelis, kaip jts atrodė prieš 100 metu su vandenintu malūnu, pakinkly dirbtuve, smukle ir visu 
reikmenų krautuve. Vaizde matomas toks malūnas iš 1842 mėty, ty laiku tvora ir tu laiku mergaitė, žinoma 

taip šiandien persirengusi. ” ' \ *

lietuviškos visuomenės vardu < 
delei susirinkusiai miniai Paša 
liečiu Komiteto pirmininkas 
gis Regis pasakė tokio turit 
kalba:

“Elenos Domkutės ir Valte
rio Domkaus pakviestas, o taip 
oat pildydamas velionės paskuti
ne valia, aš turiu skaudžią parei
ga pasakyti atsisveikinimo žodį 
nrie velionės Domkuvienės kapo. 
Jos gyvenimas buvo platus ir 
prasmingas, j^odėl būtų buvę la
bai skaudu, jeigu ji čia būtu bu
vusi palaidota vienišai, nuslėpta 
nuo draugu, giminių ir nuo lie
tuviškos visuomenės, su-kuria ji 
dirbo, kuriai ji aukojosi ir dir
bo. Velionė, iškeliaudama iš šio 
oasaulio, taip pat primena mums 
ir ištisa lietuviu tautos genera
ciją, kuri atvyko į šį kraštą 
labai seniai ir labai sunkiose są
lygose įsikūrė, šie žmonės, paly
ginus su šių dienų sumišusiu pa
sauliu, buvo tarsi kokie herojai. 
Jie nugalėjo visas sunkias gyve
nimo kliūtis, jie neieškojo pa
šalpų ir nesiskundė dėl pasek
mių, bet jie sunkiai dirbo, au
kojosi, o uždirbtas santaupas 
skyrė taip pat lietuviško gyveni
mo plėtimui, šie žmonės sukū
rė bažnyčias, parapijas, mokyk
las, vienuolynus ir, žinoma, šias 
kapines, kuriose dauguma čia jau 
ilsisi. »Tiek daug išvargę, bet 
dvasioje visuomet jauni ir stip
rūs, šie žmonės1 pamatė, kad per 
savo gyvenimą jie įstiprins lie
tuviškumą šiame kontinente per

MOTERYS KANTRESNĖS
—(lai gydytojas tau sakė, kad 

moterys kantresnės už vyrus?
— Ne gydytojas, bet batų par

davėjas.

PASSBOOK
/0 ACCOUNT

PEH ANNUM

Paid and
Compounded

Q u a r t e r I

— Sek pasaką, mamyte,
i Apie senus laikus,

Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersoniene

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 doL

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17> eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, 'kfetais’ viršeliais/gausiai dail. J.'Kiburo iliustruota, 64 
psl, kaina 5 dol z

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,kaina2 dot

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šilelį, įrodyti nutautėjusiai 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 savo 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.

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 Kapažinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___
6. J. AugustaiHs, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154' psl. _____________ _________________________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ..............  $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL ___________ s____

10. VI. 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, Įdėtais __ _______ __ ____________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL __________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. __________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ________
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. !
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
18. Kipres Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ____________ __ ______________________
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 psl. _ ____

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

plyt’. Pajūris primena mūsų 
j mielų Palangą, lik trūksta ko- 
jpų bei Naglio kalno, apaugu- 
įsm jaunomis pušaitėmis. Ne- 
jtoliese yra, ir tiltas, kaip Palaa 
Įeoje, tik čia kiek trumpesnis, 
j matyt meškeriotojams pasi
džiaugti sugaunant nemažai 

[jūrų žuvų. Diena buvo gana 
j vėjuota, bangos didelės, tai 
‘maudymasis .nebuvo iš pačių 
gerųjų. ,

Mums ten poilsiaujant šeimi
ninkė atnešė pundą lietuviškų 
laikraščių pasiskaityti, l’žklau 
sus ar gaunamas ir Naujienų 

j dienraštis, ji atsakė teigiamai, 
i paaiškindama, kad į tą pundą 
Įtik nepateko. Tai didelis pato
gumas lietuviams poilsiauto
jams. kuomet ten atvykus gali 
gauti lietuvišką spaudą.

Mūsų svečiams ta vietovė 
taip patiko, kad jie nutar 
vo atostogų likutį (keletą 
nu) praleisti tame graž

Mieliems .šeimininkams lin 
:imc gero pasisekimo jų pasi 
inktame versle.

Raginkite savo apy 
augti - taupykite!

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

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

/EBf nėšio pirmos.

religiją. Deja, labai didelis apsi
vylimas sutiko šiuos žmones.

“Tos institucijos, parapijos, 
bažnyčios, vienuolynai ir kapi
nės, kurias jie pastatė, nutrauk
dami nuo savęs sunkiai uždirbtą 
dolerį, nebetarnauja daugiau 
tiems tikslams ir toms dedikaci
joms, kuriems jie buvo pašvęsti.

“Šios kapinės yra liudininkų 
tų skaudžių išgyvenimų, kurių 
šiandien susilaukė šie didingi lie
tuvių tautos žmonės Amerikoje. 
Jau eilė metų, kaip gaubia liū
desys šias kapines, kuriose dar 
mes laidojame velionę Domku- 
vienę. Tūkstančiai žmonių čia 

. atkeliavo atsisveikinę su savo 
gyvenimu, deja, palaidoti be pa
garbos, be išgyvenimų, be arti
mųjų ir be maldos Dievui. Tai 
yra didelė ir skaudi neteisybė, 
kurios mes negalime toleruoti, 
jeigu turime sąžinę ir jeigu jau
čiama lietuvišką pasididžiavimą 
savo, širdyse..

“Būdami liudininkai* viso .to, 
ką mes išgyvenome per šiuos 
metus laidodami mūsų artimuo
sius, negalime nuslėpti skaudaus 
fakto, kad mūsų dvasiškiai ne- 
pagelbėjp .mums atsikovoti šių 
teisių, kurias-kaip'tik šiandien 
pirmą kartą mes panaudojame 
laidodami mirusią Domkųvienę 
su pagarba visų akivaizdoje, * su 
malda lūpose ir meile jai ir mal
da Dievui savo mintyse-ir jaus
muose. '

“šiandien pirmą kartą naudo
damiesi teise garbingai palaido
ti lietuvių bendruomenės žmogų, 
mes kartu jaučiame ir pastipri
nimą, kad tikros ir nuoširdžios 
pastangos visuomet atneša vai
sių, nežiūrint, kaip sunkios jos 
bebūtų.

Ir mirusioji Domkuvienė bu
vo labai stipri lietuvė ir katalikė. 
Ji negalėjo pakęsti mūsų tautos 
ir religijos suprofanavimo tokio
je formoje, kokioje jis buvo pri
verstinai vykdomas šiose kapi
nėse.

“Mes, tačiau, būdami geri ka
talikai, kreipkimės į Dievą, kad 
jis toliau laimintų mus, mūsų 
tautinių, religinių tradicijų vyk
dyme. Ir melskimės už tuos, nuo 
kurių pareina jų įgyvendinimas. 
Aš prašau 'visus pasimelsti už

UN1VER

INSURED!

Mutual Federal! 
Savings and Loan
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Bimbos peiluikas

Dar daug kas atsimena laik
raščiuose rašytą pasakotą istori
ją apie Bimbos peiliuką, kuriuo 
jis gynėsi nuo “fašistinių hitleri
nių banditų”, kažkuria proga jį 
užpuolusių ir mėginusių “atvers
ti” į dorą kelią. Nuo tų nevykė-

(Rokiškio praeitį minint)
kuriems jis, matyt, pats pasi-.
pasakojo ar kaip kitaip prasita- Į aPf 
rė, yrą pasklidusi istorija apie 
kitą ir toi daug rimtesnį mėgini
mą Bimbą “atversti”. Sako, jam

karo, žadinamieji “nacionalisti- 
stiniai banditai” visai rimtai rū
pinosi jį susimedžioti ir gerai

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

Vienbalsiai patvirtino SLA Tarybą
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) seimas, 

šios savaitės pradžioje (birželio 22 - 24 dienomis ( vykęs 
New Yorke, Commodore viešbučio salėse, vienbalsiai 
patvirtino kovo mėnesį SLA narių išrinktą Pildomąją 
Tarybą. Naujai išrinkti organizacijos pareigūnai buvo 
prisaikdinti dviejų metų terminui.

IŠ Pildomosios Tarybos išėjo Stasys Gegužis, SLA 
veteranas ir ilgametis šięs fraternalės organizacijos vice
pirmininkas, o jo vieton buvo prisaikdintas inž. Aleksan
dras Čaplikas. Be naujo vicepirmininko, savo pareigom 
buvo prisaikdintas ir naujai išrinktas sekretorius Dr. Al
girdas Budreckis. Iki šio meto tas pareigas jis laikinai 
ėjo dėl nesveikatos pasitraukusios Bertos 'Pivariūnienės, 
o dabar jis jau yra ne tik didelės daugumos išrinktas, bet 
ir seimo patvirtintas pareigūnas.

SLA yra pati seniausioji Amerikos lietuvių organi
zacija, įsteigta praeito šimtmečio pabaigoje. Iš pavir
šiaus žiūrint atrodo, kad ji niekad nesikeičia, bet tikro
vė yra visai kitokia. Pamažu keičiama josios aukščiau
sioji vadovybė, jaunesnieji užima vyresniųjų eiles ir ki
tose pareigose. . v., '

56-tas šios organizacijos dvimetinis seimas buvo kon
struktyvus ir naudingas. Jis priėmė visą eilę nutarimų, 
kurie padės tai organizacijai žingsniuoti su kiekvieną 
dieną besikeičiančiu gyvenimu. SLA vadovybė keičiasi 
ir organizacijos nuostatai keičiasi, bet pagrindiniai orga
nizacijos tikslai lieka tie patys. Tatai ne vieną kartą buvb 
pabrėžta atsakomingų pareigūnų kalbose.

Seimas buvo naudingas, bet neapsieita ir be opozici
jos. Konstruktyvios opozicijos pasiūlymai buvo aptarti 
ir priimti, o viską hipiškai griaunančios opozicijos pro
jektai net nebuvo svarstomi, šmeižtais, melais ir nieki
nimais politinės Įtakos siekiantieji mūsų vyrai jau antro 
seimo narius apdalina specialiai tam tikslui spausdina
mais lapeliais. Jie kėsinasi į SLA finansus, bėt šmeižia

ną čikagiškį “teisingų raštų” 
platintoją, su kuriuo jis ir kiti jo 
draugai kada tai bylinėjosi dėl... 
“neleistino” jų garbingo vardo 
panaudojimo, siunčiant “neįsi
vaizduojamus” laiškus net pa
čiam Paleckiui (gerai dar ne švie
siausiam Stalinui), dr. A. Bim
ba savo peiliuku atsigynė. '

Bet iš jo artimųjų ir draugų,

dicinę vietą, kurią jo tikras tė-

žiūrėjo, kad protelis greičiau su
grįžtų galvon. Ir jeigu būtų pa
gavę; tąj ū tas peiliukas, tikriau 
šiai, būtų nieko nepamačijęs. Bet 
nepagavo. -Matyt, kamajiškis 
Džiovas, dar kuris kitas gailes-

pėjo.

, Y « B
paskutinio apsilankymo viresnio lietuviško pasisakymo Į likučius malū.’iė ir ūkyje. pr.kro| 

patsį jau nesti. Tonis, ypač po kelio-Į vė du vežimėlius ir dar apgailės^ 
vis-j ries Lietuvon, pasidaręs toks at-į tavo, kad tik tiek tebuvo hkę..| 

nors dar Įsikvietė abu su darbininku v« 
engdavęs Į dun, pavaišino ir palinkėjo gef 

ro derliaus. Apie užmokestį neS 
davė ir kalbėti:

— Kai gyvensime, tai ir pal 
■ tik pasakė.

t

I jaunimo tarpe, nerasdavęs kiše
nėse tiek neminėtinų ir blogų 
raštelių, kaip pirmą kartą...

Bimba bijo bolševikų

Visi gerai atsimena Bimbos il
gą bylą dėl pilietybės atėmimo 
ir grąžinimo Lietuvon. Daug kas 
stebėjosi, kodėl jis taip spyrėsi, 
kodėl nenorėjo grįžti Lietuvon.

meto

r saugiau”, kad I žągarias, užsidaręs t 
iau ir, Į užeidavęs, bet visaip 
iešbutį? I 
yklose, ‘

siems siūlė ten važiuoti, ypač di- 
peliams, o pats bėga nuo jos, kaip 
velnias nuo švento kryžiaus, pa- 
krapytas švęstu vandeniu.

Kada ir kas Bimbą pakrapijo? 
Kur tas kryžius ir krapyias, ku
rių jis taip bijo?

Pasirodo, Antanėlį ‘'pakrapi
jo” kito rokiškėno — Jokūbo

kūnas. Tas J. Smuškevičius bu
vo daug daugiau už Bimbą nu
sipelnęs bolševikams. Buvo iški-

atviras duris. SLA Seimo durys visiems buvo atdaros, 
tuo tarpu protestuojantis lietuvis .įkaitusią savo kaktą 
daužė į ušėką. Nuo kalbėtojo tribūnos jis buvo pavary
tas, o vyresnieji jo‘‘kamarotai’V tuiintieji daugiau pa- , __
tyrimo visuomeniniame darbe, patarė niekad ateityje ‘laivynui, kovėsi su ispanais, ja- 
daugiau nesiveržti pro atdaras duris. Įkaitusią kaktą 
pūtė, o atsiradusias žaizdas balsamu trynė, patardami 
būti mandagesniam ir tuščiais žodžiais nesisvaidyti, pa
tarė mandagiai pirmininko paprašyti balso ir kantriai 
palaukti eilės, kaip per 80 metų visi veikėjai veteranai tai 
daro.

Pačioje seimo pradžioje paaiškėjo, kad Povilas P. 
Dargis visame krašte turi nepaprastai nuoširdžių ir gerų 
draugų. Tokį patį pasitikėjimą turi ir kiti Pildomosios 
Tarybos nariai. Dargis žino Amerikos lietuvių nuotaikas 
ir moka jas visiems suprantama kalba interpretuoti. 
Niekas nemoka taip lengvai ir gražiai opozicijos nugink-

dovavo visam tarybiniam oro

jam buvo atviros. Tai buvo sta-

dingo. Staiga ir netikėtai dingo, 
kaip uodas kumelės pauodegyje.

ir toks didvyris, "kuriam liau
dis. davė sparnus” ir 1.1., tragiš
kai žuvęs dėl “asmens kulto”

ir seses, išaiškinęs tikrą padėtį ir siūląs imtis priemonių 
atsiradusiai negerovei taisyti, šmeižtai prie jo nelimpa,

(bet iš numirusių neprikelia- 
mas!.).\

lis nepragertas (negeria ir ne
rūko). Jis mato, girdi ir supran-

kia žinoti ir bijo pakliūti... mas
koliškos kumelės pauodegiu.

Bimba bijo ir saviškių

supranta jo siekimus.
Seime paaiškėjo, kad SLA yra-re vien pati seniau

sioji lietuvių orgaizacija, bot kad ji yra ir pati turtin- 
giausioji. Į šios organizacijos santaupas ir turtą ne vie
nas mandrapypkis bandė kėsintis, siūlydamas įvairiau^ 
sias kombinacijas, bet gerais pamatais paremta^organi
zacija pajėgė vykusiai pasipriešinti. Kietas lietuviškas 
būdąs ir ilgų metų patyrimas labai daug padėjo. Organi
zatorių tarpe yra 90 metų sulaukęs veikėjas , veteranas, nės^etmbiT įtikus nokiškė- 
bet į jos eiles atsistojo ir 20 mėtų amžiaus sulaukęs lie- nūs, kurie jį pažinojo, buvo kilę 
tuvis studentas. Jaunesnieji turi progos pasimokyti iš iš tos pačios apylinkės,.su jo na- 
vyresniųjų. ,

. . .. / < Kitos organizacijos giriasi milijoniniais fondais, tuo
atsakomingus ir pavyzdingai pareigas einančius vyrus ir .tarpu SLA milijoną dolerių jau yra išdalinusi įvairiems sa- 
moteris. 1968 metais išleistą lapą opozicija bent buvo pa- višalpos, stipendijų, kultūros reikalams. Naujai šiame 

kontinente atsiradę politikieriai gyrėsi sudarysią pačią di
džiausią lietuvių bendruomenę, bet tuo tarpu jų narių 
skaičius toli gražu negali prilygti SLA narių skaičiui.

SLA seimas parodė, kad SLA yra pasiryžusi ir toliau 
plėsti organizacinį savo darbą ir gilinti kultūrinio darbo 
vagą. Už poros-metų SLA atstovai susirinks Floridoje, 
Miami mieste.

sirašiusL Teisybė, parašas buvo apgaulingas, atsako- 
mingas redaktorius buvo apgautas, bet vis dėlto buvo at- 
sakomingas žmogus. Tuo tarpu šiam seimui išleisto 
šmeižtų lapelio nedrįso net pasirašyti.

Opozicijos lapelis nepasirašytas, bet pačiame. seime 
opozicionierius buvo atsiradęs. Protestuojančių hipių 
nuotaikų pagautas vienas delegatas bandė prasilaužti pro

mals buvo draugavę ir- dar gimi-. 
niavęsi (kol neprieita iki abipu
sio giminystės išsigynimo vie
šumoje) , parūpo smulkiau su
žinoti apie jų pažiūras į-jo as
menį tuo laiku ir apie jo laiky
seną jų atžvilgiu. Paaiškėjo, kad 
nors; kartais susitinkama ir dar 
net koks doleris numetamas (kad 
Tomukas turėtų iš ko duonytės 
nusipirkti — jam šapa neduo
da), bet artimesnio, šiltesnio ir 
nuoširdesnio pasikalbėjimo, at-

su jais araugisKai ir atvirai pa
sikalbėti, lyg ir bijodamas ko. 
Ateinantį į svečius vis atlydy
davę bent du nepažįstami drau
gai, kurie niekur nuo jo nepa
sitraukdavę, neduodavę progos 
su juo atviriau pasikalbėti.

Tuos “draugus” jie vadindavo 
Tonio “tielochęanitieliais” — 
kūnsargiais...

Ir nugirdyti, esą, buvę neįma

Bijoję...

tune ''žmogų įvairiausių dalykų,

galvoji kartais, koks gi ten žmo-

kai pasitaikė kartą proga pasi-

tąma Karusia, kaimyne iš tėviš-

bai praktiškai ir gaspadoriškai 
galvojančia, pas kurią jis ir čia 
užeidavo ir svečiuodavosi, pa
klausiau:

— Geriau su velniu giminiuo
tis------atsakė.

— Kodėl?
— Bikos ir velnias tiek do

lerių neištrauks.
— Tai kam duodi ? Neduok.
— Ne jam — kunigam.

. nustebau,

- Neduosi, tai dar pradės sa-

— Ar teko kada su juo gerai 
išsikalbėti? į Ar tikrai jis toks?...

— Eg durniai duoda, tai ra- 
zumnas jama.

ti?...
Bimba Bimbai nelygus

Tai toks (Karusios nuomone) 
tas Bimba. Bet' kamajiškis, tai 
tik tą pačią pavardę nešioja. Jo

kiečių okupacijos metais kama- 
jiškis Juozas Bimba ne vieną 
tautietį gelbėjo iš bėdos, nedvo
... - . . . - • 

ginimą.
Čikagoje dar tebėra, gyvas B. 

kaimo gyventojas — liudininkas

imančios, bet duodančios. Po vi
sų duoklių išpildymo vokiškų 
kvislingų administracijai, 1944 
m. pavasarį jo ūkis liko be duo-

kad kamajiškio ūkyje ir malūne

su savo bernu K. iš M. kaimo nu
važiavo pas jį. Kamajiškis nei

■ _ ■ __

matysime...
Ir Big-Džianas suprato

Labai geros širdies žmoguj 
b&vo tas Big-DŽianas. Kur tiE 
eidavo, ką tik sutikdavo, kiek 
vienam vis kokią dovanėlę tu 
rėdavo. Taip atrodo, kad ki 
tiems gerą padaryti, malonum 
suteikti, buvo jo gyvenimo di 
džiąja dalimi. Dar ir dabar, p

bestovi jo dovanos.

mis dovanomis. Atrodė, lyg no

balsu tarė:
— Pasakyk, ale tik teisingai 

kaip ten dabar iš-tikrųjų yn 
Lietuvoje?

ju

Mat, sako, Tonis vienas neida 
vęs.

Numaniau, kad jis jiems, vis 
tiek, bus pripapsakojęs savaip 
Galvojau, kokiu palyginimu vaiz-

pasakojimą skaičiais ar kuriais

nau, — kaip laraidziuos grū
dus arpuodavo?

— O jes...
— Na, mat... Sudėdavo gas- 

padorius tokius sietus ir taip, • - -

sėkliniai, per kita — pašariniai 
ir t. t. O dabar jie ten turi to
kius kombainus. Tie prietaisai

Nū, ne...
Tai taip dabar ir Lietuvo-

na. Ir sietus sudėjo taip, kaip jie 
norėjo. O žmonės, tai tik vaba-

mala, išmeta... Po velėna, Sibi
ran ar .dar kur...

— Tai dabar aš suprantu, ko
dėl Tonis verkė... -

(Bus daugiau)
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VLADAS GIVINSKAS .

BRANGIEJI AKMENYS
25

Šių kasyklų atradimas buvo didelė sen
sacija anuometinėje Europoje. Greitai bu 
vo surasti kapitalai, ir darbai čia buvo at
naujinti labai plačiu mastu. Bet j kasyklas 
sudėtos viltys nepasitvirtino. Emeraldų 
buvo randama mažai, visi jie smulkūs, iš
blukusių spalvų, be pareikalavimo rinko
je. Žiauriose klimatinėse sąlygose darbas 
buvo sunkus, išlaidos didelės, ir kasyklas, 
šiaip taip išsilaikiusias 20 metų, teko vėl 
uždaryti. Praėjusio šimtmečio viduryje 
dar kita laimės ieškotojų kompanija buvo 
susigundžiusi Kleopatros emeraldais , bet 
entuziazmo užteko tik nepilniems dvejiems 
metams.

Tarp Europos kraštų, vaidinusių žy
mesnį vaidmenį emeraldų produkcijoje, 
tebėra tik viena Austrija. Stambių ir ne
blogos kokybės akmenų buvo randama 
Habachtal slėnyje, Zalcburgo Alpių srity
je. Visi emeraldų ištekliai čia išnaudoti 
viduramžiais, ir dabar jau nieko neranda
ma. Airija ir Norvegija, kur užregistruoti 
keli labai smulkūs radiniai , emeraldų 
produkcijoje niekada jokio vaidmens ne
vaidino. Be to, čia rasti akmens labai ma
ži, neskaidrūs, prastos kokybės ir jokiems 
papuošalams netiko.

Pietų Amerikos emeraldai į Europą at 
vežti 16 a. pradžioje iš Meksikos, čia Cme- 
raldai buvo vertinami ir kaip puikūs, ir

-----------------------------
dingo* be pėdsakų. Sombndoco apylinkė
se emeraldų yėl surasta tik praėjusio šimt
mečio pabaigoje, ir viena anglų firma bent 
keliose vietose juos buvo pradėjusi kasti 
komerciniais pagrindais. Bet naujosios ka 
syklos nieko bendra neturi su. užmirštoi 
senosiomis. Visi čia randami emerald a 
prastesnės kokybės, smulkūs, išblukusiu;: 
spalvų. Senųjų kasyklų tebeieškoma.

16 šimtmečio pabaigoje ispanas kary*

R-

Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite

Trinidad de los Muzo atsi^ktiaai vėl ap 
ko vieną senųjų emeraidų kasyklų. Sens

Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuoš 
Šveicaru laikrodžiai. Taip pat — kristalas, 
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės

sunkiai pakeliamas, šios sunkios gamti
nės sąlygos greičiausia ir privertė ispanus 
nutraukti kasyklų darinis ir ilgainiui jos 

plaukusiame į Ispaniją, buvo dvi dėžės eme j buvo užmirštos, apaugo džiunglėmis ir

kaip šventi akmenys. Jais puošėsi valdo-; inkų imperiją, Peru miestuose surinko ; raidų, kiekviena mažiausia po 100 svarų, 
vai aiihcH&s. | Ispanų gobšumas užkariautame inkų

krašte neturi palyginimo. Kilmingieji bu
vo žudomi dešimtimis ir gimtais, jų tartai, 
ypač brangenybės, grobstomi, šventyk
los apiplėšiamos, išniekinamos ir, tartum ; 
patyčiomis, puošiamos auksiniais kryžiais. 
Indėnai atsakė neapykanta, ir, kur tik ga
lėjo, traukėsi ispanams iš po kojų į neį
žengiamas džiungles, pasiimdami su sa
vim viską, kas tik. ispanams turėjo atro
dyti vertingesnio. Ispanų istoriko Garcila- 
so de la Vega liudijimu ką ispanai bedarė, 
kokių kankinimo priemonių besiėmė, 
jiems taip ir nepavyko sužįnoti, iš-kur in 
dėnai gaudavę emeraldų. Visi takai į ka
syklas buvo rūpestingai užslėpti, kasyklų 
angos užverstos akmenimis, ir vešli džiun
glių augmenija p*eit viską paslėpė nuo ne
reikalingų akių.

Apie Kolumbijos emeraMus ispanai

vai, aukštieji.kunigai ir kilmingieji ir jais 
buvo išpuošti valdovo rūmai ir šventyklos. 
Hernando Cortez dalį Meksikoje priplėštų 
emeraldų parvežė savo valdovui, bet pa
čius gražiausius ir didžiausius penkis ak- 
menis pasiliko sau.

Karalienė Isabelė geruoju ir grasini
mais mėgino išplėšti šiuos emeraldus iš 
Cortezo, bet visa buvo veltui. Bijodamas, 
kad anksčiau ar vėliau karalienė pasieks 
savo tikslą, jis, vykdamas į ekspediciją 
prieš Alžyro piratus, visus penkis akmenis 
pasiėmė su savim. Jūrų kovose Cortezo 
laivas buvo nuskandintas, ir visi penki 
akmenys dingo jūrų gelmėse. Liko tik ap
rašymai, iš kurių bent apytikriai galima 
patirti apie jų dydį ir išvaizdą. Vienas jų 
buvo varpo formos su dideliu perlu širdyje 
ir užrašu ispanų kalba, padarytu greičiau
sia jau Ispanijoje: “Palaimintas, kuris 
tave sukūrė”, antrasis —pasakų žuvies 
formos su aukso akimis, trečiasis rago, 
ketvirtasis — rožės, o penktasis, pats di
džiausias ir gražiausias, didoko pilnavi- I 
dūrio puodelio pavidalo su aukso Įdarais į 
apačioje ir užrašu lotynų kalba: “Inter ; 
matos mulierum non surrexit major”.

Hernando Cortez parvežti, emeraldai 
didesnio susidomėjimo Europoje nesukėlė. 
Meksika savo emeraldų neturėjo ir neturį 
jie buvo atsivežti iš kitur, ir todėl ten jų 
daug nerasta. 1532 m. kita ispanų užka
riautojų ekspedicija, vadovaujama avan
tiūristo Francisco Pizzaro, nukariavusi

-i - * - - !

tokius milžiniškus emeraldų lobius, kokių 
niekas nėra įsivaizdavęs nei anksčiau, nei. 
vėlesniais šimtmečiais.. Peruviečiams eme
raldai taip pat Buvo didžiausia brangeny
bė ir šventas akmuo.. Emeraldais puošėsi 
jie patys, puošė savo rūmus ir šventyklas, 
ir akmens sulig balandžio kiaušinio dydžio 
nebuvo jokia retenybe. Bet iš kur peruvie- 
čiai gaudavo emeraldų^ ispanams visiems 
amžiams liko paslapbs. Visi pėdsakai vedė 
į Manta slėnius netoli Puerto Viejo, kur in
dėnai esą rasdavę emeraldų, didesnių už 
stručio kiaušinį, hėt visi ieškojimai šiame 
slėnyje neatidenge paslapčių. Vėlesni tyri
mai parodė, kad Peru emeraldai yra tos 
pačios kilmės, kaip ir rastieji Meksikoje, 
ir kad greičiausia vieni fir kiti yra kilę iš 
Kolumbijos emeraldų depositų, esančių 
toli į šiaurę nuo Peru ir toli į pietus ndo 
Meksikos. |

Ispanai pablūdo, begrobdanū ir be
rankiodami emeraldus. Kažkoks pakvai
šęs vienuolis paleido paskalą, kad eme- 

j raidas yra toks pat kietas akmuo, kaip dei 
į mantas, ir kad vienintelis tikras būdas 
I nustatyti jo tapatybę — tai geras smūgis 
kardo rankena, pasidėjus jį ant akmens. 
Kiek emeraldų kareiviai, šitaip sumalė į 
miltus, spėlioti per vėlu, I)et išlikusių už
teko ir Ispanijai ir Europai.

Emeraldų kiekiai, išveržti iš Peru, tu
rėjo būti milžiniški. Jose d’Acosta liudiji
mu tik viename laive, 1587 m. iŠ Peru iš-

pirmą kartą patyrė tik 1537 m. kovo 3 d. 
iš vieno indėno, už paslaugas kažkuriam 
kareiviui padovanojusio stambų akmeni 
ir nurodžiusio, kur tokių akmenų) galima 
rasti, šie emeraldų laukai turėję būti kaž
kur prie Somondoco už 23 mylių nuo Gua> 
teque, netoli Nagar krioklio Garagoa upė
je, rytinėse Andų pašlaitėse. Vieta labai 
kalnuota ir sunkiai prieinama, tropikinė

kasti, ir keliolika smulkiui menkos k<A 
bes akmenų neapmokėjo kasyklų išlaid

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS MQSlftl 
it aKRKLM uoos 
PRITAIKO AKINIUS 

63r<3 STRSET
Ofiso &-322V
RezidL tvIeL; Ai brook 5^5076 

iūMien nuo 10 ui 12 vsl ryto, 
ouo f iKi B vNL vaK Treč. uždaryta, 
uigomus pprmna o M fiUSRartiš,

Raz. tsl. 2394683

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

madical SuildinsL TeL LU 54446 
Priima Ugomus pagal susitarimą.

Jei neaisiuepia, stuuumnu 

r«NL: PKmpoct 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
V«L: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKiai antradieniais ir penKtadieniai& 
ireciao. ir seKmad oiisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AMD SUKGtaGN 

2434 WEST 7lsi STREET 
Ofisas: HEmtock 4-5849 

Rezid.: 306-2233 
OFISO VALANDOS.

rtrmad., ketvirtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
«nuaų, penKtaoienį nuo 1—S, tree, 

ir šestao. ūkiai susitarus.
11 |V|1 "i " 11 . ..............  111

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. ĖDMUND L Č1ARA 
2/vy n. aisi SiKfesl 

tau GK 6-24O0
•uL pasai susitarimą; Pirm, ketv. 
x—4, «—u, amrad., penkt. U>—i, ir 
..... .........sestao. l(^2-vaL.. .

Rez. GI 8-0873

M W. M. iiSiN - EISiNAS 
amJSckua Ik mui£R$4. LtuMb 

■GINfcKOLOGINE CHIRURGIJA 
t>132 bo. Kedzie Ave, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
smepia, saammnu ah 34W1.

GYUY 1OJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST ‘ 63rd 'STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

Tree, ir šėstad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telefu GArden 3-7278 

• r t.—»
Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

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

. ’ • /M
Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8^ 

antracL 2—4.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenua

Chicago, lik 60618 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.
2<54 'WEST 71W STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 VaL 
Trečiadieniais uždaryta.■ ■■ ■ ■■ - • - -■--- ------ ------

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Ųždaryta treč.

DR. KONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLSS IR 

PkGSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ŠT. 

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

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

DR. P. STRIMAITIS 
gydytojas ir chirurgas 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
TaL 925-8296

Valandos; 2—8 Vai. vak. PeCktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki .8 vaL vak. | 
Sekmadieniais ir. trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59fl» STREET 

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad.. 
ir penkti ir M vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku

DR. V. P. TUMAS0N1S 
chirurgas 

2454 WEST 71st STREET
Ofise telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telefu Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
]6i teSUŪfepia. teK <H 66185

SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI - LIET.
LITERATŪROS DERLIAIS SAUJA

Išleista nauja knygelė — 
“Senovės Lietuvių Dievai”. Tai 
mitologinio, istorinio, tautosa
kinio pagrindo'eiliuotų posmų 
kūrinys. Jo autorius — Jonas 
Valaitis. Knygelės turinį suda
ro aštuoni paskiri kūriniai? 
Perkūnas, žemėpatis ir Žemy
na, Lino dievas Vaižgantas, 
Gabija, Pirmoji Laumė, Deivė 
L^ta ir laumės, Milda, Ragutis. 
Knygelė yra 54-rių puslapių, 
kišeninio formato, viršelis yra 
meniškai apaavidalintas.
Jau' patys paskirų posmų už-’ 

Protezai, Med. Ban- vardinimai liudija, kad kūri
nys yra tautinės minties; tau
tosakinio, mitologinio istori
nio pagrindo. Taip iš tikrųjų ir 
yra. Pirmame knygelės pusla
pyje autorius šitaip eiliuoja:

Senovės Lietuva — šalis dievų: 
Čia būta vyrų — įžymių * ‘

dievaičių
Ir deivių moterų —■ Dangaus

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS8

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - i__ _ , ___ ____
dažai. Speciali pagalba kolom 
(Arch Supports) ir t L

ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2856 West 63n! St, Chicago, IU, 60629 

Telefu PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

B (vairiv atstumu* 
ANTANAS VILIMAS 

823 W> 34 Piaca 
Tat: FRontUr €-1882

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G 
Laidiniai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠER6NAS , 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

Jūsų bute drėgno ir
KARŠTO ORO NEBEBUS:
Pirkit patobulintą vėsintuvą

■ - -į?'/ '■ •’ į''. S

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

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA>*
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto, - šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki &30 vaL-

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
• ■

Teta HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

; CHICAGO, ILL. 60629

■i II 1.1 II iii
■ ŠIĄ VASARĄ TRYS

EKSKURSIJOS

tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokundentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

į PLEASE! 
į Only ym cm
f ffiEVEW
forestrresi

Autorius pirmuoju senovės 
lietuvių dievu pristato Perkū
ną, kurį apeliuoja, apdainuo
ja kaip žaibų skleidėją, kerš
tautoją ir neatlaidų baudėją 
už žmogiškas silpnybės. Dievą 
Perkūną kaip neatlaidų teisė
ją, baudėją įveda ir į kitus sa
vo kūrinius posmus, kaip tai į 
Deivės Mildos, Vytolio ir kitus.

Lietuva — lino šalis. Ji tu-

Vaižgantą, ’ kurio pareiga bu-
" vo rūpintis, kad dirvos tarptų, jei individas ar tauta atsisako 

lino žiedu žydėtų.... j. Valai
tis savo kūrybine fantazija pri-

] stato dievą Vaižgantą meilės
_ scenoje, romantikoje, gana pa

traukliai, štai autoriaus sukur
toji personaže, linaplaukė lie
tuvaitė mergaitė Gajutė, Lino 
dievo pamilta, šitaip posmuo-

‘Tu nesirūpink, 
Mano-berneli, 
Mano darbų darbeliais;

AŠ nudirbsiu..
Savus darbelius
Dienužėj, nė naktelėj.

Aš susiverpsiu 
Baltus linelius 
Rudenužio naktelę.

Aš išsiausiu
Plonas drobeles I
Pavasario dienelėj.

Aš nusirausiu
Gelsvus linelius
Ūkanotam rytely”. I

Na, o mitologinę meilės dei
vę Mildą autorius pristato ir 
istorinėje šviesoje, jai juodai 
vaidmėhį Lietuvos istorinių 
Įvykių raidoje: aprašo jaunuo- 
lio, kunigaikščio Kaūnio pa
slaptingą meilę, gimusią kles
tėjusią prie Kaimo....

Kalino pilies gynyba, šiame 
mitologinės istorinės kilmės 
posme autorius, aprašo, ape
liuoja deivės Mildos sūnų Vy- 
tolį. čia Vytolis yra pristato
mas kaip gabus jaunuolis, tai
klus strėliniakas,‘ briedžių me
džiotojas, sumanus, drąsus ka
rys. Vytolis' pristatytas kaip 
narsus Kauno pilies gynėjas, 
kovotojas prieš savanaudį, klas
tingą Lietuvos priešą — Krs- 
žiūočius. Apdainuoja Vytolį 
Kfyžiuočių nelaisvėje raudan
tį dėl tautos nelaimės ir drau
ge ristifek nenustojantį vilties 
ir ryžto dvasios: pabėgti iš ne-i 
laisvės, nugalėti priešą! Vyto- 
fio karžygiška dvasia, ryžtas 
ir Viltis laimėti, be abejo, ža-i 
dina jaunuolių patriotinį jaus-i 
mę... štai keletas J. Valai-: 
čio eiliuotu pdsnių apie narsų 
karžygį Vytėli :

\ ytolis nedelsia, 
Bus kova drąsi — 
Kaunas netoliausia, 
Ir keliai sausi. * T

Naktyje pašvaistės
Laužų.pakilių,
Ir degtai jau žvaistės
Kuoruos prie pilių. d

JUŠKEVIČIENĖ nokomi pilkieji delfinai. To- ■ 
kio mieste okeanografijos ins
tituto prof. T. Kuroku yra iš
dirbęs dvylikos metų progra
mą delfinams išmokyti žu
vis ganyti ir jas atvaryti kur 
reikia signalą davus. Kitas Na
gasaki universiteto profesorius 
K. M ižu no studijuoja delfinų 
“kalbą”, tai yra garsus, ku
riais tie protingieji jūrų šilta
kraujai savo tarpe susikalba.

Nemune knybždynas 
Kryžiaus surinktų, 
Valtys jųjų pilnos 
Ir krantai raitų.

Ši plėšri kariauna 
Kas diena, jhaktis 
Artinas prie Kauno 
Bus karšta pirtis.

Iš aplink burtus, 
Veda pats nelaukęs 
Vieškeliu kartus.

Genčių dar pulkai, 
Dainomis aidėjo 
Miškas ir taukai.

Vytolio rinktine 
Gins, pilies voktus 
Nemuno krantinėj, 
šlaitas nestatus.

Paėmus į rankas ir paskai
čius J. Valaičio kūrinį “Seno
vės Lietuvių!) ievai” tenka jį 

derliaus saują į mūsų kuklų li
teratūros aruodą, šis J. Valai
čio kūrinys yra jau ne pirmas. 
Jis yra parašęs ir dar dvi kny
gelės, skirtas vaikams ir jauni
mui, būtent Gedimino sapnas 
ir Neringa. "Yra padaręs ir ke
letą vertimų. Iš lenkų kalbos 

— Jonukas keliauja”, iš rusų
— satyrines Zoščenkos noveles 
ir J. Baltrušaičio poezijos rin
kinį “Žemės pakopos”. Yra iš
vertęs, spaudai paruošęs ir 
Krylovo pasakėčias, didelės 
didaktinės vertės literatūrinį 
kūrinį.

Filosofų yra sakoma, kad

iš gyvenimo imti ir jam duoti, 
pasmerkia.save mirčiai. J. Va- 

amžiaus, ’ siekia ne tik. imti, 
bet dar ir gyvenimui duoti.

■ (J. Valaičio kūrini — “Seno
vės Lietuvių? Dievai” ir kitus 
jo kūrinius iir vertimus galima 
gauti knygų rinkoje ir pas patį 
autorių, gyvenantį Cicero, III.)

Povandeninės ganyklos
Japonijoje' daromi intensyl- 

vūs bandymai "įsteigti jūrų gel
mėse “ganyklas”, kur būtų ga
nomos maistui ypač tinkamos 
žuvų veislės. Žuvims ganyti ap-

Mirė 1970 m. birželio 22 d., 12:45 vai. ryto, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno K) metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Alphonse, brolis Michael Spitlis, brolienė 

Adelė, gyv. New Jersey, brolio duktė Julia Berzetis, jos vyras Bren 
ir ju šeima, giminaitė Ruth Woidat, jos vyras Richard ir jų šeima 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Eznore Masonų Lodge 1153, Lietuvių Craftsmens ir Za- 
rasiškių klubams.

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

šeštadienį birželio 27 dieną 1:30 vai. popiet bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visf a. a. John P. Spitlis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Seka:
Sūnus, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7.-8800.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Liūdi ir visą laiką šiltai prisimena
Vyras KAZYS ČEPUKAS 
Duktė VALERIJA ir 
Žentas WALTER CHERRY

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINK IT Ė S“N A U JIE NOSE

(PUTRAMENTAS)
UnknMOBO arba liūdėto valandoje 
grieti ausinį gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapoms gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
$525 Su. Mariem Avė. — 586-1220

Gauja išdavė policijai 
du mergaitės žudikus

Blackstone, dabar “P. Stone 
Nation” besivadinančios juo
dukų gaujos vadovybė perda
vė policijai du 24 ir 42 metų 
amžiaus vyriškius, įtartus pa
grobus ir nužudžius trijų metų 
mergaitę iš 6430 Stony Island 
Ave. Piktadariai gyveno greti
muose namuose.

BEVERLY HILLS G6LINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

Negrų kunigų žygiai 
prieš gaujų terorų

Kenwood — Oakwood apy
linkės negrų organizacijos K. 
O. C.. O. direktorius kunigas 
Burrell, kurio namas prie 
1347 E. 47 St. buvo apšaudytas t 
už pasisakymą prieš gaujų ” 
smurtą, dabar dieną ir naktį 
yra policijos saugomas. Kitas 
negrų kunigas Jesse Jackson, 
žinomasis “Duonos krepšio” 
direktorius, paskelbė savotiš
ką planą kriminalui juodųjų 
distriktuose sumažinti, būtent, 
kad tik juodieji teisėjai ir juo
dieji kaltintojai tvarkytų gau-. 
jas. “Tegul juodieji žmonės 
suardo piktadarybės namus, 
bet tegul jie tatai daro drąsiai 
ir garbingai. Aš girdžiu libe
ralų šauksmą, kad'tai yra se- į 
paratizmas. Vadinkite kaip 1 
norite”, kalbėjo kunigas.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
|j» . 2533 W. 71st Street
J. •> . Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

|s 1410 So. 50th Ave^ Cicero 
( Telef.: TOwnhaR 3-2108-S
i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
— žagariečiy Klubo piknikas įvyks 

birželio 28 d., Kay’s sode (buvusiam 
Liepos), 82nd ir Kean Avė. Pradžia 
12 vai šokiams gros G. Joniko or
kestras. Kviečiam visus narius ir sve
čius atsilankyti ir linksmai praleisti 
laiką su žagariečiais.

P. Mailionis, pirm.

— Upytės Draugiškas Klubas ren
gia pikniką sekmadienį, birželio 28 d. 
Onos Bruzgulienės sode, prie 88-čios 
ir Kean Avė., Willaw Springs. Pra
džia 12 vaL Valdyba ir {Komisija 
kviečia visus narius ir svečius daly
vauti šiame piknike, nes bus gera mu
zika, veiks bufetas, bus gradžių už
kandžių ir gražių dovanų.

Valdyba ir Komisija

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITlONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST- 
DALYSE

1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

(LAČKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-±213
Virginia 7-6672

Mirė 1960 metų birželio 
28 dienų, lygiai prieš 10 
metų.

Nuo 1909 mėtų, atvyku
si iš Lietuvos, visą taiką gy
veno Chicagoje, Northsi-

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

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

Ji yra daug dirbusi lie
tu visk ošė organizacijose, 
mokėjo su visais gražiai 
sugyventi.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. -UTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139
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sezo

per

$5,000 minimum
2 year certificate

FARMS FOR SALS 
Ūkiai Pardavimui

MISCELLANEOUS
{vairūs Dalykai

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Amebiasis 
amebiasis liga

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, 1H. 60632. Tel. Y A 7-5980

BUILDERS AND. CONTRACTORS 
, Namu Statyba Ir Remontas

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai CaB* Frank Zapolls 

32087s W. 95th St.
GA 4-8654

IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI su 
baldais ir visais patogumais, pensinin
kams arba dirbančiam vvrui. Kreiptis 

1142 W. 17 ST., CHIOAGOJE.

gas, apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus metus 
svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305-344-3388. Kelias A1A (Pr)

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicego, Illinois 60629 
WA 5-2787

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI
* “NAUJIENOSE”

Passbooks

5’/z % 

Investment 
bonus plan 

$1/000 minimum

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

♦ Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarvietę, kurį yra ant pat Atlan-

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

be’srnanhi 65-ta ir California.
Tik $17,500. Tel. WA 5-3093.

organizacijose, ypač Afrikos 
raupsuotpip labui.

— Kristina Žebrauškaitė, C. 
Rymas, Mindaugas Šimkus ir 
Jonas Svaras, gyv. Čikagos piet 
vakarių apylinkėse, baigė Illi
nois universitetą Urbanoje.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nėr. tam* — Pardavimui

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

IŠNUOMOJAMAS naujai atremontuo
tas 4 kambariu butas suaugusiems. 

Teirautis tel. BI 7-3126.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Nanjausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

— Juozas Bacevičius ir adv. 
Charles P.'Kai kartu su visa 
Čikagos Marquette Parko Na
mų Savininkų D-jos valdyba ir 
nariais deda Visas galimas pa
stangas, kad miesto pietvaka
riuose greitkelio projektas ne
būtų priimtas. Prieš tą projek
tą pasisakė dauguma vietos 
organizacijų ir gyventojų. 
Greitkelis pakeistų dabartinę 
šių apylinkių išvaizdą.

— Juozas Staniulis po ligos iš 
šy. Kryžiaus ligoninės išvyko 
su šeima poilsiui į Harrisville, 
Wis. pas savo bičiulį Klemą 
Jasaitį, turintį ten gražų ūkį. 
Juos aplankė Vytautas Ripskiš 
ir kiti Joniškiečiai.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. ’CL 4-1050

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

kui 737-7526 po 6 vai vak.

vandenį, val- 
< ir nevirtas 

Ligos simpžo- 
lengvas nuovargis, 

skaudėjimas, apetito 
diarrhea, neaiškūs vi- 
skausmai. Ligą galima 
tik padarius kraujo ty- 

Suradus kraujuje tos li- 
reikia patikrinti 

seimos narius ar nėra

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TaL: REpublfc 7-1941

NAMAI — PAGUODA

BY OWNER 
bedroom brick bungalow. 

Full basement, attic. 
Hot wafer gas heat.

2 car garage.
Tel. 247-6042

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

visur pavaizduojami iš blogo
sios pusės ir kad nei 92 nuošini 
ėiai indėnų mokinių meta mo
kyklas jų nebaigę.

- DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

General housework. One day week, 
steady. Must speak some English. 

Top salary. Northern suburb.
Good transportation.

Tel. 433-5580 MORO BUNGALOW, 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
, Pigūs automobilių draudimai. '

Baus hidrantą'atsukėj us
Koi kuriose miesto dalyse, 

vos tik temperatūra atšįla kaip 
vietiniai žmones, dažnai patys 
paaugliai, atsuka gatvių hid
rantus ir per ištisą dieną lei
džia į gatvę smarkias vandens 
sroves, nors vandeniu žaisti 
vaikų visai mažai tesusirenka. 
Kadangi vandens švaistymas 
be to yra susietas su pavojais, 
gaisro atveju pumpos nebe
gauna reikalingo vandens 
spaudimo — policijos superin
tendentas Conlisk patvarkė, 
kad pašaliniai hidrantų atsu- 
kiotojai bus baudžiami nuo §25 
iki $200.

y Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

PROFESINĖ ŠUNU APŽIŪRA, apkir
pimas, higiena Čikagos pietvakarių 
apylinkėje. Susitarti tel. 778-2941.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS

DCL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, preedenuui

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai CertifikafaL

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Mokyklų taryboje
Chicagos švietimo tarybos 

narys negras Alvin Butte pa
reikalavo, kad mokyklų super 
intendentas Redmond pateik
tų planą, kaip sustabdyti mo
kyklose mokinių rekrutavimą 
į gatvių gaujas. Iš kitos pusės, 
grupė Menominee indėnų, va
dovaujant Mrs. iCaro Warring-, 
ton pirmą kartą atvyko į tary
bos posėdį pareikšti protestą 
ir reikalavimą, nusiskųsdami, 
kad istorijos knygose indėnai

tuvos Valsh'binės Operos solis 
tės Elzdietos Kardelienės Mu
zikos Studijos dvidešimt metų 
sukaktuvinis koncertas, kuria
me dalyvavo jos auklėtiniai ir 
auklėtinės, patiekdami turtin
gą programą net iš 23 punktų. 
Koncerto su pasigėrėjimu klau 
sėsi ne tik jaunųjų muzikų tė
vai, giminės ir artimieji, bet 
ir skaitlinga muziką mėgstanti 
publika.

Programą išpildė Kardelie
nės Studijos studentai:

Virginija ir Kristina Gudai- 
tės; Linas ir Rimas Piečaitis; 
Irena, Julija ir Joana Adamo- 
nytės; Jonas Skardžius, Mavis 
Stevens; Loretta ir Maureen 
Hogan; Linda Gudaitė; Danu
tė Styraitė; Petras Vaupša; D. 
ir L. Blauzdžiūnaitės ir Elena 
Lukaitytč, daugumas jų atlik
dami muzikos kūrinius keliais 
išėjimais Į sceną, šiaip visi iš
pildė mažiausiai po du kūri-

— Algis Bendoraitis, A. ir M. 
Bendoraičių sūnus, baigė Roos 
velt universitetą, gaudamas 
mokslo bakalauro diplomą. 
Specializavosi biznio adminis
travime. Jo žmona Vida (buvu
si Didžbalytė) baigė De Paul 
universitetą bakalauro laips
niu. Specialybė: medicinos 
technikė.

apsikrėtė. Blogiau yr«. kuomet 
į tie parazitai pereina į kepenes, 
įkuriose sukelia chronišką ap- 
(krėtimą. Kūnui nuo tų parazi
tų išvalyti esą keletas vaistų, 
tačiau geriausias vaistas — tų

mo bei Finansų Telkimo komi
sija, jau dabar, iš anksto skelb
dama apie artėjančią Lietuvių 
Dieną, kviečia visą Čikagos lie
tuviškąją visuomenę ir jauni
mą, šiame metiniame visus ap
jungiančiame vasaros parengi
me gausiai dalyvauti.

Mieli tautiečiai, rezervuokite 
liepos mėn. 12 ;d. šiai vasaros 
išvykai į gamtą. Įėjimo kaina 
— tik vienas nuoširdus lietuviš
kas žodis. i

— "VARPO ’ skaitytojų su
važiavimo proga rengiamas 
simpoziumas ir literatūros va
karas įvyksta rytoj, šeštadienį 
Union Pier, Michigan. Simpo
ziumas prasidės 3 vaL p, p. 
Community , salėje. Kalbės 
Jonas Jurkūnas, Jonas Daugė
la, Mykolas Drunga, Stasys Rur- 
dys ir kitirModeruos Ą. Kučys. 
Poezijos vakaras prasidės toje 
pačioje salėje 9 vai. Įžanginį 
žodį apie laisvę naujojoj lietu
vių poezijoj pasakys prof. Al
dona Augustinavičienė, dau
gelio poetų eilėraščius skaitys 
Lidija Juodviišytė, Marija 
Smilgaitė ir'.Rimvydas Vasiu- 
kevičius. Po programos bus 
vaišės ir šokiai grojant Ramo- 
nio orkestrui. Visi tautiečiai 
kviečiami dalyvauti.

Nors 
daug metų Chicagoje nebebu 
vo pasiekusi epidemijos, ta
čiau kaip miesto sveikatos ko- 
misionierius Dr. Murray C 
Brown perspėja, šiemet ji gau
siau pasireiškia ir dėlto pata
ria pasisaugoti. Ta liga gauna 
ma per mikroskopinius para
zitus, kuriais apsikrečiama ge
riant nevirintą 
gaut nemazgotas 
daržoves ir t. t. ' 
inai yra 
galvos 
stoka, 
durių 
pažinti 
rimą, 
gos amebas, 
ir kitus

Garsaus britų politiko Sir Winston 
Churchill anūkė Arabella Churchill 
panaši į savo velionį senelį. Ji rūko 
cigarus, mėgsta keliauti ir daug dirba 
i talpos

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

DEPENDABLE MAN 
WANTED

For general home maintenance in 
residential home ip Northern suburb. 

Top salary for right person.

433-5580

Pašovė plėšiką 
Lincoln parke

Prasidėjus maudymosi 
nui, plėšikai pradėjo ir paplū
dimiuose aukų ieškoti. Trečia
dienį du valkatos — William 
Coats iš Knoxville, 27, Tenn., 
ir Dair Banks, 22, iš East Chi
cago dienos metu North Ave
nue paplūdimyje atėmė iš 
vieno jaunuolio $15, bet poli
cininkas Banks juos pastebėjo 
ir pasivijo Lincoln parke, kur 
pirmasis pasidavė suimamas, 
i antrasis pasipriešino ir buvo 
peršautas.

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE” 
RENGIA LIETUVIŲ DIENĄ

“Lietuviai Televizijoje”, tęs- 
! darni praeitais metais pradėtą 
i tradiciją, š. m. liepos mėn. 12 
d. Bučo Darže, rengia didžiulę, 
jaunus ir senus, čia gimusius bei 
vėliau atvykusius, visų pažiūrų 
ir įsitikinimų, lietuvius apjun
giančią “Lietuvių Dieną”, gra
žios gamtos prieglobstyje.

Ta diena. Bučo Darže vai
kams bus daug žaidimų, jauni
mas turės progos smagiai pasi
šokti, viduriniojo amžiaus su
laukę — pasišnekučiuoti ir šal
to alučio pagurkšnoti, gi į vy
resnįjį amžiij Įžengę, turės pro
gos stisitikti senus pažįstamas ir 
jaunas dienas prisiminti. Visus 
jungs bendra, nuoširdi ir šilta 
lietuviška nuotaika.

Veiks gausus įvairiais gėri
mais baras, valgykla, laimės 
šulinys, žaidimų aikštelės ir kt. 
Kaip praeitais metais, taip ir 
šiais, Lietuvių Dienoje bus pa
gerbta, atžymėta ir paminėta 
viena pirmoji lietuviška jradijo 
programa Čikagoje. Bus pra
vesta oficialioji ir meninė pro
grama. ,

Visa Lietuvių Dienos eiga bus 
filmuojama ir vėliau rodoma 
“Lietuviai Televizijoje” pro
gramoje. A !vykuriems į Lietu
vių Dieną bus patiektą, ir dau
giau visokių netikėtumų. Ne
turintiems savosios ^dsisiekimo 
priemonės, liepos mėn. 12 d. 
kursuos specialty autobusai iš

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. JfAPLEWOOD AVENUE 

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausią nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan
kai. Darbp vai.: Kasdien B-3 ir 5—8.

Londone galima pamatyti įvairiu madų. Kairėje pačios naujausios maxi-suknelės, o dešinėje 
jau iš mados pradedančios išeiti — mini. r

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL V! 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobi- 

f gyvybės, svei-
| katos ir biznio.

išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS.
5455 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

A. ABAbL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamnffitts sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

IkainavImaR vnltui. kreinkltės bet kada

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS - VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RSKALĄtt

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirfjti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

REZIDENCIJA. — puiki 14 m. re
tenybė. 9 kambariai (5 mieg.), 2% 
vonios ir viskas, kas reikia moderniai 
šeimai. $41,900.

2 BUTU OCTAGONAS, 2 po 5 kamb. 
Geležinė mūro statyba, 2 auto gara
žas, arti mūsų naujo ofiso. $32,600.

NAUJAS UŽ 88,000 DOL. Pajėgus 
pirkėjas gauna 15 metų mūro namą, 
lengvų $14,000 metinių- pajamų ir 
rietą, vertą pasigėrėjimo. , Prašome 
kreiptis.

4 BUTŲ 2 aukštų mūras, nauja gazo 
šilima. 2 auto mūro garažas į šiaurę 
prie Marquette Parko. Parodysime. 
$44.000.

TVIRTAS 7 KAMB. mūras, moderni 
kabinetų virtuvė, gazu šildymas, 2 
auto mūro garažas, arti naujo vienuo
lyno. $20,500. "

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

20-TIES METŲ SUKAKTIES KONCERTAS
šio birželio 13 d. Montrealy-jnius— vieną iš lietuvių koni- 

je įvyko nepamirštamas kultu- :pozitorių, daugiausia liaudies 
rinis vakaras, tai buvusios.Lie-'dainų, antrą ir tarptautinių 

^muzikos įklasikų.
Lietuvių muzika parinkta iš

J. Žilevičiaus, Sesers Bernar
dos, J. švedo, P. Tamoliūno, M.
K. Čiurlionio, dauguma iš liau 
dies dainų be meliodijų auto
rių nurodymo. Kiti tai Mozart, 
Life, Haslinger, Heins, Thomp
son, Aaron, Chopin, Grieg, 
Beethoven, Rachmaninov ir 
Egehnan.

I

Mokinių pasirodymas ir pro
gramos išpildymas laįjai gerai 
įvertinti ir mokytojos 20 metų 
kūrybinio, auklėjamojo darbo 
vaisiai aukštai įvertinti. I. L. P.

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to 520,000. — Highest reserves.

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

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX 

LEONAS REAL ESTATE
?35 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

♦ Tauragės Klubo pusmetinis 
narių susirinkimas įvyks š. m. 
birželio 28 d. 2 vai. popiet Mar
quette salėje, 6908 So. "Western 
Ave. Bus svarstomi klubo veik
los reikalai. Susirinkimas įvyks 
nežiūrint atsilankiusių nam W GR ^134 GR g.3353 
skaičiaus. • Po susirinkimo ka-
vutė. Klubo Valdyba ---- —— --------------------------

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvos, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL

ROSCOE IR ASHLAND 
APYLINKĖJE 

Išnuomojamas 5% kambarių naujai 
išdekoruotas butas. Moderni virtuvė 
’r vonia, šildymas, virim’ri krosnis ir 
šaldytuvas. Arti susisiekimas, krau

tuvės. Pageidaujami suaugę. 
TęL 472-7682

HOME INSURANCE

NSURED

Farm Ftfe<anč Cas&alty Company




