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lab” erdvėlaiviutiniuose nuotoliuose.

komitetas, kuriam priklauso 
apie 900 įtakingų negrų kunigų, 
paskelbė atsišaukimą, kuriame 
ragina Amerikos negrus nedaly
vauti liepos 4-tos minėjimuose, 
paraduose, pamaldose ir susirin
kimuose. Negrų šventė esanti

visas dolerių sutaupąs paversti 
į vietinę valiutą.

Naujoji diktatūra Ekvadore 
suėmė nemažai studentų vadų ir 
politikų bei biznierių. Pastarieji 
samdo profesionalus riaušių kė
lėjus demonstruoti prieš valdžią.

siųsti j užsienius žinių telegra
mas ir vienas amerikietis, ne
paklausęs to draudimo, buvo po
licijos suimtas už “Time” žur
nalui pasiųstą telegramą.

Ekvadoro valdžią remia ka
riuomenė, tačiau valdžia susipy
ko su biznieriais, kuriems nuta-

QUITO. — Ekvadore prezi
dentas Velasco Ibarra pasiskel
bė “tautos vadu” ir suvaržė de
mokratines laisves. Buvo įves-

NEW YORKAS. —Buvęs Ru
sijos premjeras Aleksandras Ke- 
renskis, miręs neseniai New Yor
ke, turėjo apie 30,000 dolerių

leido savo nariams daryti abor
to operacijas. Jis ragina ir ki
tus katalikus taip padaryti. 
Amerikoje yra apie 33,000 ka
talikų daktarų, iš jų apie 6,000 
priklauso AMA organizacijai.

savo Londone gyvenančiam sū
nui Olegui Aleksandrui. Testa
mente visai neminimas antras 
sūnus Gleb. .

Karas Kambodijon atnešė galingus tankus. Vienas iv kelyje susitiko seną ūkininką, varanti savo vandeninius buivo
lus i-ge?yklą.

LONDONAS. — Nauju britų 
pašto ir telefono ministeriu pa
skirtas Christopher Chataway, 
prieš 15 metų buvęs vienas ge-

'♦ Čikagos tymsterių unijos 
atmetė darbdavių pasiūlymą pa
kelti algas 1.65 dol. per valandą 
per ateinančius 45 mėn. Tyms
terių,„streikas duoda miestui ir 
jo gyventojams nemažai nuosto-

Chicago, W. — šeštadienis, Birželio-June 27 d., 1970 m

džiama nešioti ir ■ “išlaisvintų 
tautų”, kaip Viet Congo ir kitų 
vėliavas, šalia pamokslininko 
Billy Graham reikalaujama leis-

Diplomatai komunistinėse ša
lyse kalba, kad Viet Kongas ir 
šiaurės Vietnamas griebėsi “pulk 
ir bėk — smogk ir traukis” tak
tikos, siekdami Kambodijoje su
daryti tokią chaotišką pad’ėtį, 
kad amerikiečiai būtų priversti 
pasilikti vėliau hustatyto termi
no, o tatai pačioje Amerikoje su
keltų didelę ir smurtingą reak
ciją prieš Nixono administraci
ją ir priverstų ją priimti Pary
žiaus derybose šiaurės Vietna
mo delegatų pastatytas sąlygas.

griebtis ir smurto. Manifeste 
sakoma, kad “negrai Amerikoje 
yra linčiuojami, deginami, kan
kinami, kalinami, persekiojami, 
įžeidinėjami, šaudomi policijos 
ir kareivių, kurių niekas nebau
džia”. Negrai turį mokėti mo
kesčius, nors konstitucija jų ne
apsaugo, todėl joks negras ne
turįs švęsti liepas 4-tos dienos.

Nors sekr. Rogers plano 
smulkmenų neskelbia, jau žino
ma, kad jis siūlo trijų mėnesių 
karo paliaubas visuose frontuo
se. Amerika reikalauja, kad Iz
raelis pasitrauktų iš Egipto ir 
Jordano žemių (Sirijos žemės 
plane neminimos). Už tai ara
bai turėtų garantuoti Izraelio 
valstybės saugias sienas. Rogers 
pareiškė, kad Izraelio nepriklau
somumas, teritorinė neliečiamy
bė ir suverenumas yra labai 
svarbūs tautiniams Amerikos 
interesams.

Pats Izraelis nelabai patenkin
tas Amerikos planu, ypač reika
lavimu pasitraukti iš arabų te
ritorijos. Izraelio ambasadorius 
Washingtone Rabin parskrido 
namo ir dalyvavo nepaprastame 
ministeriu kabineto posėdyje. 
Izraelio vyriausybė nelabai pa
tenkinta ir trijų mėnesių paliau-

MASKVA. — Sovietų Sąjungoje vis dažniau-pasirodo ženklų, 
tidėjęs Nikitos

1963”. Da- 
pastatytas 

biustas ir buvusiam “prezidentui” Klementui Vbrošilovui. _Pa-
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Sovietų “Tas- 
s’as” paskelbė, jog patikrinus iŠ 
erdvės po ilgo skraidymo sugrį
žusius kosmonautus Nikolajevą 
ir Sevastianovą, mokslininkai ir 
erdvėlaivio projektuotojas pri
ėję išvados, kad erdvės kelionės 
galės ateityje būti dar ilgesnės, 
kosmonautai- galėsią dirbti erd
vės sąlygose iki mėnesio laiko. 

Anksčiau iš Maskvos buvo 
pranešta, kad skridimo ilgumo 
rekordą pastatę kosmonautai tu
rį sunkumų prisitaikyti prie že
mės sąlygų.

Amerikos mokslininkai jau pa
tyrę, kad erdvėje, kur nėra že
mės traukos, kraujo spaudimas 
padidėja krūtinės ląstoje, kur di
džiosiose venose susirenka dau
giau kraujo. Tas sukelia kitas, 
nervines reakcijas, kurios nesi
baigia ir sugrįžus žemėn. Ame
rikiečiai planuoja ilgesnę erdvės 
kelionę 1972 metais, kada grupė 
astronautų erdvėj numato skrai-

VIENA. — Amerikos nusi
ginklavimo delegacijos vadas 
Gerald Smith sugrįžo į Vieną 
tęsti derybų su sovietais.

lių grupė paskelbė, kad liepos 4- 
tos iškilmėse norį dalyvauti ir 
jauni Amerikos “revoliucionie
riai”. Susidaręs jų komitetas, 
kuriam vadovauja jau jžagarsė- 
jęs savo organizuotomis demons
tracijomis Rennie Davis, reika
lauja, kad ir jų grupė būtų pri
imta į Washingtono parado or
ganizavimą. Grupė reikalauja, 
kad liepos 4-tą Washingtono pa
minklas būtų nudažytas “viso
mis vaivorykštės spalvomis”, 
simbolizuojant visų pažiūrų ame
rikiečius. Reikalaujama, kad ša-

rinktas, nepaisant, kad “šiaudi
niai“ balsavimai rodo, jog Ste- 
vensono ir Smitho gautinų bal
sų santykis spėjamas būsiant 
kaip 2 ir 1.

WASHINGTONAS. —Naujas Amerikos planas Viduriniųjų 
Rytų taikai nepatiko nei žydams nei arabams. Valstybės sekreto
rius Rogers spaudos konferencijoje paskelbė, kad “gana Izraeliui 
ir Arabams šaudyti, laikas pradėti kalbėti”, tačiau Egipto prez. 
Nasseris Libijoje* tuoj atkirto, kad “mes niekada nesutiksime su 
Amerikos sąlygomis. Egiptas yra nutaręs kariauti”. Sirija tuoj 
pradėjo didesnio masto puolimus Golano aukštumose, o Jordanas 
nieko nesako, nes karalius Huseinas, ir norėdamas, negalėtų vie
nas priimti Amerikos sąlygas, kada kitos arabų valstybės ir pa-

Ameri- 
kos katalikų gydytojų sąjungos

‘WASHINGTONAS. — Admi
nistracijos informacijų koordi
natorius Herbert Klein pasakė, 
kad neabejotina, jog preziden
tas Nixonas per ateinantį rudenį 
įvykstančius rinkimus parems 
Illinojaus senatorių Ralph Smith 
prieš Adlai Stevensoną III, kurs 
nori iš jo postą paveržti. Klein

paramą kitoms tautoms, kurių 
kareiviai padeda Kambodijai 
gintis nuo komunizmo.

šalia šitos rezoliucijos dar du 
senatoriai: sen. McGovern iš P. 
Dakotos ir sen. Hatfield iš Ore
gono, pasiūlė naują rezoliuciją, 
kuri sustabdytų lėšas ne tik tik 
Kambodijos karo veiksmams, 
bet — Pietų Vietnamo. Pogruo- 
džio 31 d. rezoliucija sustabdytų 
lėšas karui Vietname ir reika
lautų iki 1971 m. išvežti visus 
amerikiečius kareivius.

Respublikonams senatoriams 
pavyko balsavimą dėl pirmosios 
rezoliucijos neddsti iki pažadė
to amerikiečių išvežimo iš Kam
bodijos termino, kuris ir yra 
ateinantį-antradienį. Susidarys

jtijos kongresas 1961 metų spalio mėnesį., Maskvoje, prie Krem- 
j liaus sienos, kur palaidoti Stalino palaikai, iki šiol buvo tik mar- 
jmūrinė lenta su paprastu užrašu: “I. V. Stalįn 1879 
j bar antkapis papuoštas nemažu Stalino biustu. Kari

tas “Juodųjų Išlaisvinimo die
na”.

Savo atsišauknne negrai dva
siškiai (National Committee of 
Black Churchmen) sako, kad šie-

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

♦ Sirijos-Izraelio fronte vyks
ta didelės kovos. Sirija giriasi 
numušusi 6 izraelitų lėktuvus, 
tačiau Izraelis prisipažįsta pra
radęs vieną ir numušęs du sifų 
lėktuvus. Oro kovose buvo su
žalotas Italijos keleivinis lėktu
vas su 104 asmenimis. Jam pa
vyko laimingai nusileisti Liba
ne.

mauzoliejaus.- Jo biustas yra 
pilko marmuro, pagamintas 
skulptoriaus Nikolai Tomsky, 
Meno Akademijos prezidento.
Stalino veidas švelnus ir išmin
tingas. Be minėtų Vorošilovo ir 
Stalino tame Kremliaus pasieny
je yra palaidoti kiti garsūs sovie-

kov Sverdlov, Michail Frunze, 
Michail Kalinin ir Andrei žda- 
nov.

Stalino iškėlimą iš istorijos 
dulkių pirmi pradėjo sovietų ka-v 
riuomenės vadai savo atsimini
muose. Visi jie Staliną labai pa
gerbė. Buvęs aviacijos vadas 
maršalas Golovanov žurnale 
“Oktiabr” rašo apie Staliną, kaip 
darbštų, draugišką vadą, kuris 
parengė Sovietų Sąjungą karui, 
aprūpindamas. sovietų kariuo
menę ne tik ginklais ir medžia
gomis, bet užgrūdindamas ją 
ideologine irz politine prasme.

Garsus sovietų rašytojas, par
tijos pataikūnas, Michail. šolo- 
chov “Komsomolskaja Pravda” 
irgi. tvirtina, kad negalima apie 
Staliną blogai kalbėti, blogos 
kalbos esančios, neteisingos ir 
nenaudingos sovietų liaudžiai. 
Šolochovas pritariąs maršalo Žu
kovo pažiūrai į Staliną. Prieš me
tus šolochovas tvirtino savo kny
goje apie n-jį Pasaulinį karą, 
kad Stalinas savo karininkų va
lymais susilpninęs sovietų kari
nes jėgas, tačiau dabar jis sa
vo nuomonę pakeitė.

Pastebėta, kad kalbant apie 
Stalino aukas, jau neberašoma, 
jog jos žuvo per “nelegalias re
presijas”. Dabar sakoma tik, 
kad “žuvo”. Stalinas vėl taps 
sovietų “mylimas vadas ir mo^ 
kytojas”.

Sovietai planuoja
30 d. erdvės kelionę

MASKVA

Hipiai ir negrai ruošiasi protestuoti
šių metų liepos 4-toji, Amerikos ne- 

priklausomybės diena, gali sukelti Washingtone neramumų. Pa
prastai šią dieną amerikiečiai švenčia sprogdindami fajerverkus,

Skuba pristatyti 
Kambodijai ginklų 
PHNOM PENHAS. — Ameri

HANOJUS. — šiaurės Vietna
mas paskelbė, kad jis turi 334 
amerikiečius karo belaisvius, kad didžiojo kraugerio Stalino pasmerkimas,

Verčia amerikiečius 
pasilikti Kambodi joj

PHNOM PENH. — Aiškėja, 
kad komunistų strategija yra 
sukliudyti prezidentui Nixonui 
laikytis savo pasižadėjimo iki 
šio mėnesio pabaigos atitraukti 
amerikiečių jėgas iš Kambodi-

pristatyti priešlėktuvinių rake
tų lizdų ir sustiprinti savo gyny
bą. Izraeliui nepatinka, kad Ro
gers nieko neminėjo 'apieTMu- 
jus Amerikos lėktuvus. Izraelio 
premjerė Mėir pareiškė, kad Iz
raelis negali pasitraukti be tai
kos ir Izraelio sienų neliečiamu
mo garantijų.

Egipto prezidentas Libijoje^ 
pareiškė, kad Egiptas ruošiasi 
dideliam karui ir reikalauja, kad 
Izraelis pasitrauktų iš visų ara
bų žemių, neišskiriant Golano ir 
Jeruzalės, kurių Amerikos pla
nas neminėjo. Nasseris pareiš
kė, kad Egiptas greitu laiku tu
rės puikią oro gynybą ir aviaciją, 
neblogesnė už izraelitų, šimtai 
lakūnų ruošiasi oro karui ir gau
na šimtus naujų lėktuvų.

Irako spauda vadina Ameri
kos pasiūlymus bandymu su
skaldyti arabų frontą ir juos 
piktai atmeta.

Saulėta, dieną 75°, naktį 60.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29

7.9 milijonų dolerių vertės gink
lų ir kitos karinės medžiagos. 
Kol kas ginklai Kambodijai ėjo 
labai pamažu, Amerikos pasiun
tinybėje buvo tik trys tarnauto
jai. Dabar jų yra jau virš 30. 
Vienas karo atašė, pulkininkas 
Pietsch, buvo iš pareigų atleis
tas, manoma dėl to, kad jis ne
sugebėjo suorganizuoti siunčia
mos medžiagos priėmimo. Jis 
pakeistas kitu.

Kambodijos vyriausybė tiki
si, kad ateinančiais finansiniais 
metais Amerikos parama Kam
bodijai padidės.

retų būti 376.

PHNOM PENHAS. — Kam- 
bodija paskelbė mobilizaciją. Vi
si vyrai ir moterys tarp 18 ir 60 
metų turi stoti į kariuomenę ar 
atlikti kitas gynybai svarbias 
pareigas. '

Du amerikiečiai kareiviai Vietname 
baigia tiesti tvorą apie pabėgėliu sto
vyklą. Neturėdami kopėčtg, jie darbe 

atliko paveiksle matomu būdu.

Izraelis puolė 
taikinius Sirijoje 

JERUZALĖ. — Atsakydama^ 
į Sirijos tankų puolimą Golano 
aukštumose, Izraelis pasiuntė 
savo aviaciją daužyti karinių tai
kinių netoli Damasko, Sirijos 
sostinės. Visame fronte užsi
liepsnojo karštos kovos. Sirija 
paskelbė, kad kovose žuvo 97 
sirai ir 45 izraelitai, trys Izrae

lio lėktuvai buvę numušti. Izra
elis paneigia šiuos skaičius ir 
praneša, kad visi jo lėktuvai su
grįžo sveiki, kovose žuvęs 1 izra
elitas ir 8 buvę sužeisti, numuš
tas vienas sirų Migas ir sude
ginti 2 tankai.

Sirijos radijas skelbia, kad 
ateityje Sirija puldinės Golano 
aukštumas dažniau, kad izraeli
tai negalėtų steigti ten savo ūkių 
ir karimų stovyklų.

■ Tuoąiačiu metu, kada ’v’Ą’ko ko-_ 
vos Sirijos pasienyje, Izraelio 
aviacija puolė Jordano ir Egipto 
taikinius.

rengiamas didelis paradas ir demonstracijos. Sudarytas “Honor 
America Day” komitetas, kurio pirmininkais yra aktorius Bob 
Hope ir pastorius, pamokslininkas Billy Graham. Amerikos pa
gerbimo komitetai steigiami ir kituose miestuose.

■* Amerikos lėktuvai daužė 
šiaurės Vietnamo priešlėktuvi
nes baterijas, kurios apšaudė ne
ginkluotą , Amerikos žvalgybos 
lėktuvą.

♦ Amerikos vyriausybė parei
kalavo, kad rusas “Pravdos” ko
respondentas Boris Orechov ikiįka skuba nusiųsti Kambodijon 
liepos 8 d. išvažiuotų. Priežastys 
nenurodytos.

♦ New Yorko negrų rajono at
stovas Adam Clayton Powell, ku
ris pralaimėjo demokratų pirmi
nius rinkimus, žada kandidatuo
ti į kongresą kaip nepartinis.

♦ Aleksandras. Dubčekas, bu
vęs Čekoslovakijos komunistų 
partijos vadas, buvo centro ko
miteto 144 narių posėdyje iš
mesta^ iš partijos. Manoma, kad 
prieš jį bus iškelta byla teism^.

♦ Kalkutoje kilo riaušės, kai 
keli “neliečiamieji” bandė semti 
vandenį iš aukštesnės kastos 
šulinio. Vienas asmuo užmuštas, 
penki sužeisti^

Balsuos dėl Cooper - 
Church paiūlymo

WASHINGTONAS. — Senato 
debatai dėl Indokinijos karo ei
na .prie galo. Antradienį senato
riai nutarė balsuoti dėl sen. Coo
per ir sen. Church pasiūlytos re
zoliucijos, kuri uždraustų prezi
dentui leisti pinigus Kambodijo
je po liepos 1 d. Rezoliucija Ke
čia Amerikos kariuomenės išlai-

PRINCETONAS. — Gallu- 
po viešosios opinijos institutas 
pravedė visame pasaulyje žino
mų politikų, mokslininkui' biz
nierių apklausinėjimą apie ge
riausiai valdomą pasaulio šalį 
Paklaustieji negalėjo balsuoti 
tik už savo kraštą. Į klausimą,: 
“Kuri šalis pasaulyje Tamstos 
nuomone yra geriausiai valdo
ma?” dauguma atsakė — “Švei
carija”.

Kitos valstybės gavusios dau
giausia balsų buvo šios: Britani
ja, Švedija, Vakarų Vokietija, 
Kanada, Amerika, Danija, (Kan
dija, Australija ir Japonija.

I

Kaip matome, paklaustiems 
neatėjo į galvą mintis pasisaky
ti už kurią diktatūros šalį, ypač 
— komunistų partijos valdomą.

■ mo nutarimu turės atlikti 6 mėn. 
kalėjimo bausmę, kurią ji gavo 
už riaušių organizavimą. Jos 
apeliacijos skundas buvo atmes-

■
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nes jaunimas jau pradeda su
prasti, kaip reikalinga išsaugoti

aš stengsiuosi būti-tikrai gera 
lietuvaite. Aš stengsiuosi, kad 
ir mano vaikai bus geri lietuviai 
Aš žinau, kad lietuvybė nežus,

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

Regular Passbook 
Savings

Dr. Michaels
N. D.

DEKORACIJŲ PERMAINA

Turistų vadovas aiškina sve
čiams vienos senos pilies senie
nas ir nuveda j požeminį rūsį# 
paaiškindamas: “O dabar pra-

ON CERTIFICATES 
OF $ 1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

^SAFETYDf^ 
YOUR'SAYINGS

UP TO'<
V $20,090.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ naujų pot
varkiu reikalais. Didele vėdinama sale. Daug vietos. 
Geras privažiavimas. Nesustokime viduryje laimėji
mų kelio. Visi dalyvaukime šiose istorinėse pastangose 
už mūsų tautos teises bažnytinėje santvarkoje.

ONTO, Kanada. — ŽU-ties 
jubiliejaus proga Toron-

kumą ir pagalbą lietuviams ieš
kantiems pastovesnio įsikūrimo 
Šiaurės Amerikoje”.

šią padėką pasirašė Lietuvos 
Generalinis Konsulas Kanadoje, 
Dr. žmuidzinas, Danijoje gyve
nusių lietuvių suvažiavimo ren
gimo komitetas (S. Jokūbaitis, 
K Gontą, A. Bričkus) ir visi su
važiavimo dalyviai.

M. Brakas ir J. Žadeikis at
siuntė Amerikoje gyvenančių 
Danijos lietuvių .vardu sveikini
mų telegramas, kurias S. Jo-

įvado kalbos.
Konsulas Dr. Žmuidzinas sa

vo kalboje pasveikino suvažiavi
mo dalyvius pabrėdamas reikš
mę, Danijoje gyvenusių lietuvių 
sėkmingų pastangų lietuvybės 
išlaikyme.

Kun. klebonas Placidas, suva
žiavimo patalpų šeimininkas, 
širdingai pasveikino visus susi
rinkusius.

Meninę programą gražiai išpil
dė aktorė E. Baltaplaukytė-Vi- 
limaifienė (poeziją) ir du jauni 
akordeonistai iš Hamiltono ~ 
Rūta Gudinskaitė ir K. Deksnys.

Rūpestingai paruoštas vaišių 
stalas p. Astrauskienės ir p. Jo- 
kubaitienės, lietuviška muzika, 
šokiai, prisiminimų nuotraukos, 
jauki patalpa, susitikimas senų 
draugų, pripildė šį reikšmingą 
suvažiavimo vakarų jaukia nuo
taika. Dalyvis

kun. P. Barius O. F. M. ir p. M. Jokubaitiena.
** • ’ Foto S. Dabkus

metų
to lietuvių veikėjų pastangomis 

š. m. birželio 6 d. buvo paruošta 
ir meniškai papuošta oficiali pa
dėka Danijos vyriausybei:

“20-ties taikingų gyvenimo 
metų ant šio kontinento proga 
Kanadoje ir Amerikoje gyve
nantys lietuviai, kurie'buvo su
radę prieglaudą Danijoje, širdin
gai dėkoja Danijos Vyriausybei 
už suteiktą saugumą ir pragy
venimą po Antrojo Pasaulinio 
Karo Danijoje, už danų draugiš-

nas •. ‘ •
Atrodo, kad šis “humoras” 

lenkų paimtas iš Karaliaučiaus 
pilies, kurioje kryžiuočių įreng
tas prūsams kankinti požemis 
“Blot Keller” buvo išlikęs iki 
mūsų laikų ir perdirbtas į 
‘‘Kraujo Rūsio” (Bluts Keller) 
restoraną.

-KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Jūs galite pasirinkti viena tš 3 nešiojamų dėžučių, jei atidarysite $200 ar 
didesnę taupymo sąskaitą arba pridėsite prie turimos Union Federal 
Savings sąskaitos tokią ar didesnę sumą. Pagamintos pagal patį vėliausią 
stilių, stos pasakiškos viralinės nešiojamos dėžutės yra nudažytos pačiomis 
puikiausiomis dabartinės mados spalvomis. Jis yra ideališkos daiktams 
nakčiai susidėti ir nusinešti reikalingus daiktus bet kur, įskaitant h* 
paežerę. Galime duoti tiktai vieną dovaną šeimai, ir prašome nereikalauti 
siusti dovanos paštu. Pasiūlymas galioja nuo birželio 22-ros iki liepos

Aš. esu lietuvaitė
Gera lietuvaite būti yra sun

ku. Tačiau, kaip" visuose daly
kuose, iš pastangų plaukia atly
ginimas. Jeigu aš-nebūčiau įje- 
tuvaitė, aš tikrai neturėčiau 
tiek daug džiaugsmo iš gyveni
mo, kaip dabar turiu. Visi ma
no geriausi draugai yra lietuviai 
ir su jais gyventi-man smagu ir 
įdomu. Savo tėvų žemei Lietu
vai aš jaučiuosi esanti skolinga.

Lenkai perteikė italų 
žinias apie Lietuvą

i Lenkų D. i*.-iš Londono pra- 
jneša: Vienų italų dienraščio 
korespondentas, buvęs Lietu
voje ir kituose Pabaltijo kraš
tuose, praneša, kad Vilniuje 

tūkstančių gyventojų yra 
atidalytą tik 10 bažnyčių. Iš 
virš 1100'bažfiyčių buvusių Lie 
tuvoje prieš karą, liko tik 570, 
iš 2,000 kunigų liko tik 750.

Komunistų r^irnas bendrai 
stengiasi likviduoti Bažnyčią 
Lietuvoje, neprileisdamas kon

2 Year Gerti fioue: 
$5,000 or mot® _INTEREST PAID QUARTERLY

-- - , .
nias j pilies dali, 
įmest^vo kankinius į

tsekruob naujų vyskupų nei 
Įįšventinti nauj^ kunigų. Kau- 
jne dar yra viena visoje Lietu
voje dvasinė seminarija, j ku
rią leidžiama įstoti tik ribotam 
kandidatų skaičiui. Iš semina
riją baigusių tik 5 ar 6 gauna 
teisę eiti dvasininkų pareigas. 
Prieš tokias prieškonstiiucines 
užmačias užprotestavd 60 ka
talikų kunigų, pasiųsdami į 
Maskvą laišką su skundu. At
sakymui į tai dalis jų buvo 
areštuota, kitiems uždrausta 
eiti kunigų pareigas.

"B.-M.-B." (SKYSTIMAS)
Sudarytas iš parinktų sveikų gyvulių kaulų smegenų. At- 
stato naujus raudonus kraujo rutuliukus.. Sustiprina krau- 
ją. Taip pat padeda suvergusiems ir turintiems-anemiją. 

pon Stiprindamas kraują, atstato jėgas. Puikiai tinka vaikams.
’ ii Butelis $4.85 —. 3 buteliai $13.00.

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

t tą garbingą lietuvių, kalbą ir my
lėti mažą, okupantų varginamą, 

(tėvynę.
Loreta Plienaitė,

] Donelaičio Lit. mokykla, VIII kl. 
(Pirmieji žingsniai Nr. 5)

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

6245 So. WESTERN AVE. TEE. GR 6-7575
HOURS: Mod. 12 F. M. to 8 P. SL, Tues. 0 to 4, Thurs. & Fri. 8 to 8, Sat. 9 to 13^0

NSURED

A>I> F4I-
FOR MW

>iARTJR<vf0W^I>.^SET:
‘ JFOR 'SMWNG : •

Ypatinga jūrų žolė ji 
ištraukta iš Jūros prie Norvegi- Ji f L 
jos krantų ir perdirbta į table- 
tęs KELP-KARBON. Tai yra 
turtinga natūraliais vitaminais 
ir turinti savyje 60 mineralų; o 
ypatingai jodo. Jei kūne yra 
stoka tu sudėtinių dalių, žmo- 
nės jaučiasi pavargę, nerviški, 
turi blogą virškinimą, yra lin- 
kę Įvairioms infekcijoms ir ligoms. Ypatingai kei
čiantis orui ir esant šalčiui pradėkite imti KELP- 
KARBON, kad sustiprintumėte organizmą prieš vi
sokias ligas. Svarbu tuos vaistus imti kasdien. 
KELP - KARBON suteiks vaikams sveikatos, o suau

gusiems grąžins jėgas ir jauną išvaizdą. Be natūralaus jodo ir mine
ralų, negalima išlaikyti geros sveikatos.

Kaina už bonką $5.00, 3 bonkos— $1330.

□ Kelp-Karbon — Jūrų mineralai ir vitaminai yra
būtinai reikalingi sveikatai ......... 1 btL — $5.00, 3 bfl. •— $13.50

O Vaistažolė N. 18 Nuo raumenų reumatizmo..—_____ Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. 11 Pūslei ir inkstams —_______ Dėžutė $2.25
□ Tabletės Inkstams ir pūslei .... ....... .... ____________ Butelis $3.75
□ Vaistažolė N. 20 Nervams .....____ ___ ____ ...... Dėžutė $225
□ Vaistažolė N. 16 Kepenims ir tulžiai ___________ Dėžutė $2.25
□ Chinatus vaistažolė (skystimas) Kepenims ir tulžiai .... Butelis $4.89
□ Vaistažolė N. 31 Nuo vidurių išpūtimo ir virškinimui Dėžutė $2.25
□ Vaistažolė N. 17 švelnus vidurių išvalymas ....... ....... Dėžute $1.95
□ Vaistažolė N. 340 Moters periodų pasikeitimui___ Dėžutė $3.00
D Vaistažolė N. 10 Nuo bronchinės astmos _________ Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. 100 Vyriškumui sustiprinti ___ Dėžutė $3.00
□ Vaistažolė N. 9 Nua odos išbėrimo __________ — Dėžutė $3.89
□ Cukrinė — Arbata BI-BE-TIC .......1..._____ _____ ....; Dėžutė $2.60
□ Vaistažolė N. 40 Nuo kraujo spaudimo__________ _ Dėžutė $3.00
□ žyme- Aids Nuo nervų, vidurių išpūtimo‘ir virškinimo TabL $4.89

1. - -

W -J
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šaukė

DOWA
TAUPYTOJAMS

COOK KNIFE

Hours: Monday, Tuesday, Friday, 94:30 • Thursday, 9-8 • Saturday, 9-1 ♦ Closed Wednesday

mg

Gemblerio” indu

Compounded Doily 
Paid Quarterly

2-YEAR SAVINGS 
CERTIFICATES 
$5,000 Minimum

Plymouth VaSan!
< Duster 2-Door

dideli
ir Ii-

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

je pasilikę mūsą broliai, kurie 
jaučia didelį pažeminimą, nes 
vietoje iškovoto, laisvo gyveni
mo, jie priversti vilkti svetimos 
okupacijos jungą. Tad šiandien, 
susirinkus Susivienijimo 56 sei
mui, mes paminėsime Lietuvos

drąsiomis įė
jau egzistavo 
bet pagrindi-

tuvių pa 
gomis tį 
Lietuvos

kaktuves<tuo pabrėždami, kad 
čia atliekama toji pati ištisus aš- 
tuonius dešimtmečius giliai mū
sų organizacijos esmėje gludinti 
tradicija. Na, o toji tradicija, 
kartu ir kiekvieno mūsų širdies 
balsas, mus skatina eiti kartu su 
visa tauta ir atsiliepti į jos pa
grindinius troškimus.

Ši senoji Susivienijimo tradi
cija mus įpareigoja dalyvauti to
limesnėje kovoje dėl mūsų tau-

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Vasara kviečia lengviau gyventi ir Jus būsite ypatingai patenkinti 
poilsio valandomis, naudodami parankų lėkščių ir indų komplektą. Jie 
yra pagaminti iš stiprios plastikos. 4 lėkštės ir bokalai yra puikūs pa- 
vėsiavimarps kieme, paplūdimiuose, piknikuose ar lengviems pietums. 
Tą komplektą galima plauti indų plovimo mašinoje. Prie komplekto 
yra dvi kortų kaladės ir užrašams knygelė.

įv ffr 15
S20.0CO

- KIAULĖS NORAS

Kartą užkandinėje pietavo lie
tuvis ir vokietis. Lietuvis valgė

tingi gražiųjų tautinių idėjų ska
tintojai. ' .

Kada atėjo svarbiausias lietu
vių tautos pabudimo laikotarois 
ir kai Vilniuje susirinko 1905 
metais didvsis Vilniaus seimas, 
šios šalies lietuviai aiškiau negu 
kas kitas suprato, jog nrisiarti> 
no jau subrendusi Lietuvos vi
siško atstatymo idėja, šioje ša
lyje gyvendami, lietuviai turėjo 
galimumus pažinti demokratinę 
santvarką ir jos praktiką. To
dėl suprantama, kad baigiantis 
nirmajam pasauliniam karui, 
šios šalies lietuvių visuomenė, 
kurios labiausiai organizuota da
lį kaip tik sudarė mūsų Susivie
nijimo apjungti nariai, jau bu
vo pilnai pribrendusi tai kovai 
dėl lietuvių tautos laisvės, kuri 
pagaliau davė Lietuvai nepri
klausomybę;

Dar tebėra mūsų tarpe nema
žas skaičius garbingų veikėjų, 
kūne puikiai atsimena anuos 
laikus ir žino, kas tuomet dėjo
si lietuvių kolonijose. Kai Lie-

komplektas 
lengvamgyvenimui 
Nuo Jūsų tarnautoją

PASSBOOK 
SAVINGS

ngiMMcs v

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

aint 
nthony

Sukako 50 metų nuo šio istori
nio įvykio. Visi laisvi lietuviai 
šias sukaktuves iškilmingai mi
ni. Tas sukaktuves savo širdy-

NAUJ1ENOS, CHICAGO I, ILL,— SATURDAY, JUNE 27, 1970

kreipėsi į padavėją:
— Mergaite, atnešk vandens 

— kiaulė gerti nori.
(iš “Lietuvių tautosaka”)

mai. šis pasiūlymas galioja iki liepos 12 dj Do 
mos. Prašome paskambinti ar atvykti šiandien.

1447 Sooth 49th Court
Cicero, IH inoit 60650

MONtt «M330 JOSEPH F. GRBAUSKAS, KtC,

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

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

žemės rieiutai ir is iy gaminamas 
sviestas patinka mažiems vaikams ir 
drambliams. Viena įmonė pademon
stravo savo naujausią gaminį, pa- 
kviesdama Į jo bandymą du viri ma
tomus ekspertus. Jie pripažino, kad 

gaminys vartoti tinkamas.

lift®

SLA idealai ir tikslui. Susitari
mas, kitų nuomonės gerbimas,

rie dabar yra užimti mokyto
javimu tose mokyklose.

t * i -- '• “ *

Per visas Jung. Valstybes 
trūkstą apie 50,000 gydytojų. 
Jų kritiškai trūksta IIlinojuje, 
kur tuojau reikalinga bent 
7,000 daktarų.

■pi
■■

4 gab. ROYALE DELUXE MASTER 
CHEF CUTLERY nerūdijančio pheno, 
su puikiomis medžio rankenomis, peiliu 
komplektas, tam kuris atidarys naują 
taupymo sąskaitą $200.00 sumai arba 
daugiau, ar padidins savo sąskaitą- 
mūsų bendrovėje ta pačia suma. DOVA
NŲ skaičius ribotas, tad nelaukite ir 
tuoj atvykite. TIK XTENA DOVANA 
ŠEIMAI. Paštu dovanos nesiunčiame.

| Kaip padauginti daktarų
Kritišką daktarų trūkumą 

JAV-bėse galima pašalinti per 
Į vieną naktį, pareiškė naujai 
[išrinktasis A. M. A. (Amerikos 
| daktarų draugijos) pirminin
kas Dr. Walter Bornemeier. 

į Tam reikia daktarų paruoši
mo laiką sutrumpinti iš 11 iki 
6 metų.

Dabar patapti pilnateisiu 
praktikuojančiu daktaru rei
kia praleisti 4 metus priešme- 
dicininėj mokykloje, 4 metus 
medicinos mokykloje, 1 metus 
internu ir mažiausia 2 metus 
rezidencijos. Dr. Bornemeier 
planu siūloma panaikinti in
ternu buvimo ir rezidencinį 
lai kotarpį ir medicinos mo
kyklos programą sutrumpinti 
dviem metais. Tai padarius esą 
tuojau būtų galima paliuosuo- 
ti apie 40,000 daktarų tiesiogi
nėms žmonių gydymo parei
goms, gi sutrumpinus dviem 
metais medicinos mokyklų 
kursą dar pasiliuosuotų nuo 10 
ki 12 tūkstančių daktarų, ku-

lus ir fraternalė dvasia tik pa
lengvins mums visiems darbą 
ir prisidės prie pačių darbų na
šumo.-

Tokiomis mintimis kviečiu 
pradėti seimo darbus. Kartu 
linkhi gerbiamiems delegatas ir 
delegatėms ištvermės ir geriau
sios kloties visuose seimo dar
buose.

.šiuo skelbiu SLA penkiasde
šimt šeštą seimą atidarytu.

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

(steigta 1923 metais • Tek 421-3070
(■taigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

prato, jog jie sudaro ne menką, 
o didelę lietuvių tautos dalį. Ame
rikos lietuviui visada rūpėjo vis
kas, kas vykdavo Lietuvoje, ko
kias bėdas ten mūsų broliai išgy
vena ir kokių laimėjimų jie pa
siekė.

Amerikos lietuviai buvo knyg
nešių -rėmėjai ir padarė 
inaš%« j lietuvių spaudos 
teratūros ugdymą.

Kada d'dvsis Kudirka 
“Kelkite, kelkite”., jo baisa iš
girdo visa Lietuva o tain pat ir 
mūsų broliai anų laiku amerikie-

tą pati nepriklausomą gyvenimą, 
kokį nubrėžė 1920 metais, gegu
žės 15 dieną susirinkę Kaune 
Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
Seimas, demokratiniu būdu .visų 
Lietuvos gyventojų išrinktas. .

Drįstu pareikšti viltį, kad mū
sų seimas bus darbingas. Vado
vaudamiesi gera valia, seimo 
darbus atliksime sklandžiai. 
Nors suvažiavome įvairių pažiū- 
ru žmonės, tačiau mus visus,

įvertinti Susivienijimo steigėjų 
išmintį ir troškimą sujungti vi
sus lietuvius, kurie myli savo 
tautą ir tėvynę Lietuvą, sustip
rino visą lietuvių išeiviją ir su
teikė nuostabias jėgas didžiajam 
tautiniam darbui šioje šalyje.

Ištisus dešimtmečius Susivie
nijimas kalbėjo visų lietuvių 
vardu, rūpindamasis lietuvių 
tautos reikalais. Amerikos lie
tuviai visada giliai jautė ir su-

silke, o vokietis — lašinius. Lie
tuvis pavalgė ir kreipėsi į pada
vėją:

— Mergaite, atneškite van
dens — silkė plaukioti nori.

Vokiečiui tas atrodė labai iš

ėmė ir išvykoj senąją tėvynę 
atlikti savo pajęeigą tautai ir 
valstybei.

Visa Lietuva, o greta ir jos di
džioji lietuviška išeivija Ame
rikoje gražiausiai suprato, ko bu
vo siekiama ir kokiu būdu turi 
būti apvainikuotas laisvės kovų

GELEŽINĖ SVEIKATA

— Mano širdis veikia nenor
maliai; šonuose diegliai; kojų 
kaulai sukasi, o viduriai nevirš
kina..,

— Tamsta turi tikrai geleži
nę sveikatą, kad tą viską gali 
atlaikyti!

I
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.

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

? Knyga galima gauti Naujienų Administracijoje arba
I ixasiimciant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

SLA PREZIDENTO PAUL P. DARGIO KALBA
Kalba buvo pasakyta 56-tq Seimą atidarant 

NEW Yorke birželio 21 dieną
Brangūs Susivienijimo Lietu- kada nors, mes galime giliausiai 

vių Amerikoje Seimo delegatai, 
garbingi mūsų svečiai, susirin
kę į mūsų organizacijos šventę 
ir didžiojo darbo peržvalgą, ku
rią mes esame pasirengę atlikti 
šio seimo metu.

Leiskite man priminti, kad

HUNO
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO. ILUNOI§ 60632 
PHONE 254-4470

5_______ FRANK ZOGAS, PRESIDENT

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas P™8 taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 

, .siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra,
(M ■ BO? jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-

druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti. 
jAsĮI Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš

i ~ jHB 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
** nėšio Irinos.

1970 Plymouth-Duster

UNIVERSAL



it U. bJšKeNAS

(Tęsinys)

4192

$18.00
$10.00

$5.00
$1.75

pavadinęs).
Dar vieną brolį ponas įkurdi

nęs Ažusieniuos.
šeštas brolis buvęs pono įkur

dintas Kryliuos. Jis neturėjęs 
sūnaus, ir jo giminė išnykusi.

O septintą brolį ponas išsiun
tęs kažkur Žemaitijon.Chamberlain (pritariant Prancūzijai) paaukojo

Hitleriui. -

Po tokio pareiškimo nebegali būti mažiausios abe
jonės, kad karas ar taika Vidurio Rytuose priklauso nuo 
Maskvos: kaip ji padiktuos arabams, taip jie ir darys. 
O prie ko tas “diktavimas” prives ir kokios bus jo pasek-

Užsieniuose:
metams 7 .
pusei metų ___
vienam mėnesiui

nas. O kas labiausiai būdinga —- tai Nasserio pareiški
mas, jog jis vyksta į Maskvą tartis su Kremliaus valdo-

mokratinės valstybės pro pirštus žiūrės i Kremliaus pasine 
Šimą visiškai palenkti arabus savo pusėn, tai, kaip teigia 
Vidurio Rytų stebėtojai, susilauksime antro Muenchė-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
Iii. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reiįaa siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vielose 
metams _____

pusei metų____

įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

tęs, tai būtų' žinojęs, kad. ne tik 
prie tvartų esama mėšlo, bet 
maskoliškiuir kitokių išgamų vi
sur pilna, kad vagys žmonėms 
gyvent neduoda, kad dar yra ko-

rastai teritorijai atgauti. Susilaikė jis š| kartą tik nuo 
savo 1967 m. paskelbto šūkio, pagal kurj izraelitai turėjo 
būti suvaryti į jūrą, atseit, visiškai sunaikinti

Tai tokia dabar yra susidariusi padėtis Vidurio Rytuo 
se. Ji nepaprastai rimta ir labai pavojirga. Pavojinga dėl 
to, kad vos spėjo Amerikos Valstybės Sekretorius Rogers 
užsiminti apie jo paruoštą planą Vidurio Rytų krizei likvi 
duoti, kaip Egiptas ir Sirija tą planą be niekur nieko at
metė, — atmetė net nesigilindamos į 10 plano smulkme-

investment 
account

on two 
years 

certificates

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

kojo (IV-18) šiuo metu gal se
niausias jų atstovas — Juozas 
Bimba, Justino sūnus, 86 metų 
amžiaus.

■ Jo prosenelio (senelio tėvo) 
buvę septyni broliai. Senelis 
Aleksandras turėjęs du brolius 
(Martyną ir Matą) įr seserį.

Proseneliui ponas davęs žemės 
ir įkurdinęs Junakuos.

Prosenelio brolį ponas įkurdi
nęs Beržuoniuos.

Kitiems dviems broliams po
nas davęs žemės ir įkurdinęs

5:00 vakaro; šešta- 
12:00 dienos. Trečiadieniais už-

KP LOAN AM*

lieka tik... ašaros. Popas ir Bim
ba nedrįsta numesti plokštelės, 
atsisakyti popystės. Bet aša
ros parodė, kad prichodui buvo 
pavojus netekti popo. Kelionė 
Romon pagadino davatką.

Paminėtinas ir kitas atvejis 
prie šio.

Po antros' kelionės Lietuvon 
Bimba Čikagos “progresyvių” 
senelių snaudžiančiam būreliui 
pasakojo apie visokeriopą pažan
gą, protaujančių mašinėlių fa-

lūkių, kur “kolūkiečiai pernai 
už darbadienį gavo vos po 2 ka
peikas” (Kas netikėtų — tegu 
paskaito “Tiesos” 6650 nr. 2 
psl.). Kur tai girdėta?:... Kur 
kitur pasaulyje žmogus už 2 ka
peikas dirba visą dieną?! Ir mū
sų popas to ne-ma-tė... Reikėtų

žmogaus siela labai kompli
kuota. Jo būdas ir vęiksmai yra 
pasekmė daugybės, aplinkybių 
bei priežasčių. IryBimbos ašaros 
gali turėti daug priežasčių. Gal 
kurių artimųjų nerado (juk ir 
Dr. A. Margerio brolis buvo Si
bire), gal kiti vargą vargo, gal 
nusivylimas, bet bene svarbiau
sia ašarų priežastis bus buvusi... 
laisvė nekalbėti apie tai, kas 
maskoliui nepatinka. Laisvė kal
bėti tik iš'uždėtos plokštelės. 
Priešingai — beprotnamis, o gal 
ir blogiau. Ir aišku, jeigu jau 
žmogus pradeda kalbėti kažką 
ne iš plokštelės, tai tik mašinėlė 
netvarkoj... Bimba nėra žioplas. 
Jį pažįstantięji tvirtina, kad ir 
visiškai gudrus esąs. Jis gerai 
žino tą seną maskolišką išmintį, 
atsiradusią gal dar popų ir toto
rių jungo pradžioje, o dabar pa
siekusią aukščiausio tobulybės 
laipsnio, — laisvę kalbėti iš 
plokštelės. Kaip matėm rašto 
pradžioje, popas net ir čia gieda 
iš senos plokštelės. Ir Bimba 
negali kitaip. 0 jeigu kas prašo

tokiame kolūkyje, tai pamaty 
tų daugiau. Pamai 
mėšlą, bet ir mėšli:

2. Matė, kad popierinių mai
šelių krautuvėje nėra, bet ne
matė, kad žmonėms pastogių 
stinga. Nematė, kad už jo pa
ties tavorŠkų nusiųstas babuš- 
kas ten vargšės darbininkės, vos 
40 ar 60 rublių uždirbančios per 
mėnesį, yra priverstos mokėti 
net po 25 rublius. Nematė, kad 
maistui nusipirkti darbininkas 
valandomis turi stovėti eilutė
se (atskirai duonai, bulvėms, pie
nui, mėsai, jei jos esti, ir t. t.) 
ir tai dar ne visada gauna: Ne
matė, kad būtiniausių buitinių 
dalykų, tai vienų bei kitų, nuo
lat trūksta. Nematė, kad ne tik 
Įvairių dalykų stinga, bet dau
gelio ir - jo paties giminių bei 
kaimynų trūksta tėviškėje, nes 
anieji k-apuos, kalėjimuos, Sibi
re ar kitur. Nematė vargšelis...

3. Matė, kad visi labai geria. 
Bet kodėl geria ir kas juos girdo, 
to jis nematė ir negalėjo supras
ti. Gaila, kad niekas jam bentKada verkė?... — nesūpra-

$21.00
$11.00
$250

galvoti ^griešno”. Pavojinga. 
Negalima.

STANDARDE"cr>c-nAi m rbDtHALffl

daugiau pamatęs ir supratęs...
Bet... jeigu ir matė; ar jis gali 

pasakyti?...
Geriau . neklausti — pradės 

verkti.
Viso pasaulio popai visur ir 

visada gieda ir kalba tik iš už-

Kanadoje:
metams __ __
pusei metų ___

„vienam mėnesiui

T EI R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 4344660

mokama vieny 
metu cej+if** 

catams. Mažiau
sia $5z000 
ar daugiau

SKAITYK -NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Karo veiksmai Vidurio Rytuose didėja. Jei praeity
je buvo pasitenkinama sporadiškai (atseit, išblaškytais) 
puolimais, tai dabar jau susidarė tikras karo frontas, 
kur mūšiai eina beveįk be paliovos. Ir tų mūšių intensy
vumas vis didėja.) Jau skelbiama, kad įvykęs mūšis tarp 
Sirijos ir Izraely) buvo pats didžiausias nuo prieš trejus 
metus menamai pasibaigusio karo, kurį arabų valstybės 
labai skaudžiai pralaimėjo.

Atrodė, kad po to pralaimėjimo arabų valstybės ilgai 
negalės atsipeikėti: jų aviacija buvo sunaikinta, jos ne
teko milžiniškų kiekių ginklų, ypač tankų, jų armijos su
triuškintos. ' .

Tačiau vos karas oficiališkai buvo baigtas, kai ara
bai vėl pradėjo smarkiai ginkluotis. Kaip prieš karą, taip 
ir po to nelemtojo karo ginklais arabus aprūpino Maskva. 
Iš pradžių buvo manyta, kad po “investavimo” apie bi
lijono dolerių į arabams siunčiamus ginklus, kurie buvo 
beveik visiškai sunaikinti “šešių dienų karė”, Maskva 
sulėtins ginklų siuntimą.

Nieko panašaus neįvyko, Aprūpinimas arabų vals
tybių ginklais dar -labiau buvo suaktyvintas. Pavyzdžiui, 
prieš trejus metus (vadinasi, prieš “šešių dienų karą”) 
Egiptas turėjo 300 tankų, o Sirija — 350. Dabar Egiptas: 
turi (iš Maskvos malonės) 1,600 tankų, o Sirija — 1,000. 
Didžiųjų kanuolių Egiptas turėjo 400, o Sirija — 200. 
Dabar tų kanuolių Egiptas turi 1,600, o Sirija — 1,000.

Aprūpinimas lėktuvais yra dar labiau būdingas. 1967 
m. Egiptas turėjo 100 įvairios rūšies lėktuvų, dabar jis 
jų turi apie 600, įskaitant 150 bombonešių. Tas pat atsi
tiko ir su Sirija: ji 1967 m. turėjo 55 karo lėktuvus, o 
dabar turi 260!

Tokios paramos arabai susilaukė iš Maskvos ginklais. 
Tačiau ginklai nedaug ką reiškia, jeigu nesugebama 
juos tinkamai naudoti. Tai ypač išryškėjo “šešių dienų 
kare’’, kurį arabai taip skandalingai pralaimėjo. Ir pra
laimėjo daugiausia dėl to, kad jie nebuvo paruošti tinka
mai tuos ginklus naudoti.

Kad to neatsitiktų, Maskva yra aprūpinusi arabus 
(ypač Egiptą) “patarėjais ir instruktoriais”, kurie tre
niruoja arabų aviatorius bei paruošia specialistus mo
derniškiems ginklams operuoti. Skelbiama, kad tų “in
struktorių” Maskva vien tik Į Egiptą yra pasiuntusi kelis 
tūkstančius.

Tas nepaprastas arabų apginklavimas ir paruoši
mas karui sudaro tikrai pavojingą padėtį Vidurio Ry
tuose. Dar visai neseniai Nasseris tvirtino, jog Egiptas 
ginkluojasi tik tam, kad galėtų-apsiginti nuo Izraelio. 
Dabar pasirodo, jog tai buvo veidmainiškas tvirtinimas: 
Nasseris jau viešai drįso pareikšti, jog Egiptas yra pasi
ruošęs perkelti ginkluotas jėgas per Suetz kanalą. Va
dinasi, yra pasiruošęs pradėti karo žygį 1967 metais pra-

Subscription Rates:
ta Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.
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briką (gal plokštelių?), apie 
kiaulę, laimingai apsiparsiavu- 
sią pagal partijos planą ir kitus 
stebuklus, raudonųjų popų kan
tiškose. surašytus. Bei, būda
mas gudrus, suprato, kad reikia 
paminėti ir negeroves. Juk šešė
liu visur yra. Kitaip niekas ne
tikės. Taigi ir pridėjo, kacržmo- 
nės labai geria, “trumpindami 
savo gyvenimą iš abiejų galų”; 
prie kolūkinių tvartą nešvaru, 
mėšluota; krautuvės neturi po
pierinių maišelių prekių įpokavi- 
mūi. Bet tuojaus pastebėjo,-kad 
apie* tuos trūkumus kalba... pasi
kalbėjęs šu partija. Reiškia, ne 
šiaip sau, o iš plokštelės. Ir tai 
tik apie tuos tris trūkumėlius. 
Tik jie p. Bimbos plokštelėn pa
teko.

šiuo atveju, sakysim, kad ir 
tarybinių feljetonistų plokštelės 
nepalyginamai turtingesnės už 
mūsų “progresyvių” prichodc 
popo. Zbščenko, Ilfas ir Petro
vas bei Ž3§įnskaitė daug “bediė- 
viškesnė”.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ________________ $20.00
pusei metų -------------------- $11.00
trims mėnesiams ----- -_ _ $6*00
vienam menesiui --- ------------$2-00

Tai bent atmintis...

šia proga norisi paminėti ir 
kitą nuostabios atminties pa
vyzdį. Tai prieškariniu laiku 
pažinta mokyklinio amžiaus 
mergytė — Monika Tamošiūnai
tė (K. Būgos giminietė ir llim-

■.-ir 11   ai■'awi i'Į mnw- W;'w
Su dideliu susidomėjimu yra perkamas

POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

BE DRUSKOS
— Ogi kai męs pradėjom pra

šyti teisybę pasakyti. Tai tik 
ašaros pasipylė iš akių, užsiden
gė veidą nosine ir išbėgo.

Kodėl Bimba verkia?

$20.00
$11.00

$2.00

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. 

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

pas popiežių lyg ir pralenkia.

Ko “popas” nematė

‘Trogresyvių” prichodo popas 
pasakojo ir rašė, ką jis matė 
maskolių okupuotoje Lietuvoje, 
kokius stebuklus regėjo. Nemi
nėsim — visi žino. Bet pakalbė
sim apie jo paminėtus tik tris 
šiaudelius iš visos blogybių gi
rios:

1. Matė mėšlą prie tvartų, bet 
nematė, kiek maskoliai primy
nė mėšlo visoje Lietuvoje, kad 
ją visą pavertė maskolišku tvar
tu. Nematė, o jei matė, tai ne
skaitė tarybinės spaudos (plo-

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

TO BE A STANDARD TEDERAL SAVER

Theyin the management which made Standard among our nation's 
mostSjėįgBčtėii and strongest savings institutions. Thev know they can get their hard* 
eam^tf siwgs whenever they need them. Our record of over 61 years of safety and 
readyof funds gives than confidence in knowing that jthey can have their 

is eq^afty .im'pdrfant is that they yjjfi get:4&dc‘every 
m- fdtf . pfas interest (įihlrently; thef highest tales allowed by tw).

ing^ accbunt with Standard Federal TĮ the beginning of a new experience 
s^M e<Mnplete confidence and assurance. the big reason so many 
^ Standard Federal. ; '-T .
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Compounded Daily (Paid Quarterly)
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PET

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuvių direktoriai

GERALD ASF, DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(LACKAWICZ)

Phone: YArds 74911
Utenos

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS aiENĄ 

IR NAKTJ

iš koplyčios 
pamaldų bus

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

PLEASE!
Mfyscan 
PREVENT

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST,

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 

Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST' 
DALYSE

figūrų autorei, ilgose repetici
jose su jom dirbusiai - poniai

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

agal susitarimą. Dėl 
ti telefonu HE 4-2123 
tai telef. GI *61M

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRLINYČIA 

GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 841833 Ir PR 8-0834

Telefonas: LAfayette 3-0440

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš (vairi? atstump. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tai.: FRontior *1882

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, JUNE 27,-1978

YArds 7-1741 - 1742, sukėlusi 
plojimų audrų už kalbos pat
riotini turinį;. Kaip žinoma, Jū
ratė neseniai pateko tik 18 me
tų . būdama i • Bendruomenės 
Tarybų. Tai daug žadanti lie
tuviška pajėga.

Mergaitės . debiutantės spe-

PARŠELIS KOLCHOZE

— Mielas veterinoriau, sugal
vok kokią nors ligą, vistiek par
šelio nebėra, — sako kolūkio pir
mininkas veterinoriai. (Abu 
gurkšnoja vyną prie staliuko, 
ant kurio guli obuoliais apdėtas 
keptas paršelis), šluotos žodžiai 
ir piešinys. Taigi, kaip danguj, 
taip Ir ant žemės 1...

UR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SUKUfcUN 

2434 WEST 71st STREET 
Utisa*; HĖmiock 44849 

Rezidu 38*2233 
OFISU VALANDOS.

lietuvių vaikais, kurių jau se
neliai girnų Amerikoje? Ar 
juos turime visiškai atstumti? 
čia Čikagos < Lietuvių Moterų 
klubas ir pasirinko prasmingą

Galingas 10,000 BTU'S 

VĖSINTUVAS IMA TIK 7,5 AMP. 

Tinka Įjungti visur.

u. 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Leonard koplyčioje, 
migau Avenue. • .
■iri, birželio 29 dieną 9 vaL ryto bus
r PCyilo parapijos bažnyčią, © po ged

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,
1430 kil. A. M.

uždavinį — paskutinį gal kari 
tą timptelėti tuos mūsų išsis
klaidžiusios tautos vaikus dar 
kartą j lietuvišką gyvenimą, į 
lietuvybę. Ar tas patempimas 
duoda vaisių, sunku pasakyti, 
tačiau žalos tikrai nepadaro.

Butų gerai, kad panašius Ba 
liūs ir debiutančių pristatymą 
surengtų ir kitas kuris klubas ar 
organizacija. Būtų miela matyti 
debiutančių tarpe pasižymėju
sias lietuvybėje mergaites, pir
mąsias mokyklų mokines, ar
tistes, veikėjas, dainininkes. 
Gintaro balius praeityje turėjo 
debiutančių, kad ir nelietuviš
komis pavardėmis, bet nuošir
džių lietuvaičių. Turėjo ir ki
tokių, jau visai atsiskyrusių 
nuo lietuviško gyvenimo. Vis
ką sudėjus, reikia sveikinti 
klubo pastangas, kad dirba šį 
daug kieno nesuprantamą ir 
nevertinamą darbą. Jei iš tų 
76 debiutančių nors 7 laikys 
save ateityje lietuvaitėmis, ir 
tai darbas apsimoka. O balius 
suorganizuoti klubas tikrai su
geba labai gerai ir jam reikia 
linkėti dar daug vaisingų me-

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHI R U R G A S

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso toloL: HEmlock 4-2123 
R«»d. 1*104 Gibson 8-6WS

Priima ligoni us

vaneig.
Reikia pažymėti ir puošnias 

baliaus'- programas su praėju
sių balių ir šių metų debiutan
čių nuotraukomis, klubo isto
rijos žiniomis ir sveikinimais! 
Stalai buvo papuošti tautinių 
spalvų .gėlėmis ir žvakėmis.

šių metų Gintaro balius tu
rėjo rekordinį svečių ir dėbiu- 
tančių skaičių. Debiutavo ųet 
12 mergaičių: Š. L. Botica, M. 
L. Brazis, A. M. Giedraitis, R.
E. Giedraitis, D. M. Jasaitis, C. 
J. Kasarski, S. M. Keech, C. J. 
Statkus Krajicėk, J. A. Marke
vičius, M. L. Pudge, R. A. Ru
dis ir M. J. Wenckus. Pažymė
tina, kad buvo nustatytas lyg 
precedentas, nes Dalia Jasai- 
tytė yra iš Bostono, tik studi
juojanti Čikagoje.

šių metų Čikagos Lietuvių 
Moterų klubo komitete yra, be 
garbės pirmininkės
Juzės Daužvardienės, ponios M. 
Krajicek, H. Hofer, C. Austin,
F. Dodge, L. Kufchins, C. Ok- 
sas ir A. Brazis. Pavardės, kaip 
matome, nevisos lietuviškos, 
tačiau klubo vatidvybė dirba 
nemažai lietuviškų darbų, ku
rią nieką* kitas nesiėmė dirbti. 
Kalbant apie lietuviškumą ar 
patriotizmą, kyla klausimas, 
kaip jį galėtume matuoti? Ko
kius taikyti mastelius? Kar
tais naujesnių ateivių tarpe 
tenka išgirsti nuomones, kad 
klubo įgaliai esą “nelietuviški”, 
kad debiutantės irgi “nelietu-

vynes apkasas , Bepigu yra ne
nutausti pirmos kartos vai
kams, pradėjusiems lietuvio 
Amerikoje kelią nuo lietuviš
ko darželio ir žengusiem per 
visas . lituanistines makyklas.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
G A R SIN KIT f S“N A U JIE NOSE

1410 So. 50th Avė, Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-210S-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

(PUTRAMENTAS)
arba ii&Mo Talandoje 

gražiausiai gėiės ir vainikai, antk» 
" W papuošimai ir įeroninie 

kapa m y gėlės,
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Hartsm Avs. — 58^1220

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Te!.: HEmlock 4-2413

- 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Staiga ir netikėtai mirė 1970 m. birželio 25 dieną, 1 vaL popiet, 
sulaukusi 74 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Utenos aps., Anykš
čių m.

Amerikoje išgyveno daug metų. t
Paliko nuliūdę: sūnus Albert, marti Catherine, duktė Helen Mc 

Elligott, žentas James, 5 anūkai — James, Joan, Michael ir Mary Mc 
Elligott ir 'aquelline Brett, dvi seserys — Jadwiga Purkens ir Julia 
Strola su šeimomis, švogerka Veronica Vaičekauskas ir jos šeima, 
mirusio giminaičio a. a. Bimbos Šeima ir Veronica Motjukas ir jos 
šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo mirusio Juozo žmona ir mirusio Jono Miškenio 
sesuo.

Priklausė West Pullman Lietuvių Civic, Zarasiškių 
klubams ir SLA.

šeštadieni
10821 So. Mid

Pirma diei
i’šv. Petro ir _ _
laidojama Lietuvių $v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mary Stukas giminės, draugai ir pažįstami* nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsikeiki ninaĄ.

Nuliūdę lieka: *
šeima ir giminės. #

Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnus. Telefonas 
CO 4-2228.

— Ža gar iečių Klubo piknikas įvyks I j 
birželio 28 d., Kay’s sode (buvusiamf. 
Liepos), 82nd ir Kean Avė. Pradžia | j 
12 vai. šokiams gros G. Joniko or- | 
kestras. Kviečiam visus narius ir sve- J 
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 83-čios 
ir Kean Ave., Wiilaw Springs. Pra
džia 12 vai. Valdyba ir Komisija 
kviečia visus narius ir svečius daly
vauti šiame piknike, nes bus gera mu
zika, veiks bufetas, bus gradžni už
kandžių ir gražių dovanų.

Valdyba ir Komisija

' ■ Z ■■■ T'

Štai, kodėl jūsų korespon
dentas ir pasirinko straipsniui

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

Tele/.: GRoovehlU 6-2345-S

ML S. BIEZ1S
FKMpua *1717 , 

orDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WfcST 63rd STREET

V«L; Kas dieną po pietų 141; nk. 7-8 
ukuu aniraaienuuą s penKtariieniaia. 
ireciao. ir seamad. ofisas uždarytas. 

Re*.: 3241 WEST 66th PLACE 
Pitono: REpublic 7-7868

P. ŠILEIKIS, O.P.$3 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, IM. Ban- 
dažai. Speciali pogalba ko|om*

v (Arab Support^ ir t t
VaL; 9—4 ir 8—8. Seštadienjja 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2856 Wort 63rt! St. Chicago, Iii. 60629 
Tolof^ PRospoct 6-5084

PUOŠNUS “GINTARO 6ĄIJUS”
Paskutinis apkasas kovoje už lietuvybę Amerikoje
Birželio 20 d. įvykęs metinis 

Gintaro balius, kuriame buvo 
pristatytos šių metų lietuvės 
debiutantės, viso 12 mergaičių, 
visais 
sias šių metų panašus įvykis. 
Smulkiai išdirbta baliaus pro
grama, iki smulkmenų numa. 
lyti ir įvykdyti baliaus įvairių 
komitetų darbai kėlė daly
vių pasitenkinimą ir pasidi
džiavimą. Nebuvo numatytą 
tik, kad garbės pirmininkė po
nia J. Daužvardienė negalės 
dėl mamos ligos dalyvauti ir 
pristatyti, kaip buvo numaty
ta, debiutančių. Tą dąybą, 
trumpai pasiruošusi, puikiai at
liko ponia M. Rudienė. Nebu
vo numatyta, kad vienos de
biutančių tėvelis baliui bai
giantis užlips ant scenos ir pa
dainuos, tačiau kadangi tai da
rė garsusis mūsų Algirdas Bra
zis, niekas nenusiminėj bet 
dėkingai jam plojo.
- Balių pradėjo Čikagos Lie
tuvių Moterų klubo pirminin- 
kė ponia Krajicek ir Gintaro 
baliaus pirmininkė ponia Ru
dienė. Solistė Giedraitienė su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Svarbiausias programos 
punktas buvo debiutančių pri
statymas. Jono Byansko vado
vaujamas orkestras kiekvieną 
debiutantę įlydėjo jos pasirin
ktos lietuviškos muzikos gar
sais, po įvairių nelengvų nusi
lenkimų, kuriuose sunkias pa
reigas turėjo ir debiutančių tė
vai, mergaitės gražiai pašoko 
“Sadutę”, atliko sudėtingas 
“Cotilliono figūras””, čia da
lyvavo ir debiutančių palydo
vai, praėjusių metų debiutan
tės. Viskas praėjo labai dar-

I niai, šventiškoje nuotaikoje, 
gerokai jaudinantis ne tik de- 
bįutantėms, bet ir tėveliams. 
Po gerų pietų programa buvo 
tęsiama, įteikiant trims lietu
vaitėms: Jūratei Jasaitytei, Lo
rraine Ramah’ ir Deborah Shel 
ves stipendijas-po 500 dol. Lė
šas parūpino Čikagos Lietuvių 

Gražią pądė-

bet padidina tų debiutančių lie
tuvišką sąmoningumą, ypač, 
kai jų tarpe pasitaiko ir jau
nesniosios išeivijos mergaičių, 
kaip Jūratė Jasaitytė, Vitalija 
Raibytė, Laima Nainytė ar ki
tos mūsų jaunimo veikėjos.

Per 10-t| Gintaro balių de
biutavo jau 76 lietuvaitės. Jų 
lietuvybės laipsnis buvo įvai
raus lygio, tačiau negalima 
abejoti dėl ^augelio jų tėvų lie 
tuviškumo. Sąraše matosi daug 
visuomenei, ‘žinomų pavar
džių: biznierių, bankininkų, 
visuomenės veikėjų dukros ar 
anūkės: Rudytės, Brazytės, Ši- 
mutytė, Macke\ičiūtė ir daug 
liįtų. Tarp klubo pirmininkių 
yra praeityje buvę nuoširdžių 
visuomenės veikėjų: Stankūnie
nė, Gugienė, ‘ Kūraitienė, Vana- 
gaitienė, Rudienė, Kazanauskie- 
nė, Šatkauskienė, Mikšienė, Gied
raitienė, Austin ir daug kitų sti
prių ir vadovaujančių lietuvai-

tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoj e. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės i

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

vaitės”. Reikia nepamiršti, 
kad kai kurios baliuje debiu
tavusios mergaitės yra jau ket 
virtos lietuvių imigrantų kar- 

atžvilgiais buvo geriau- tos atstovės. Jei jos dar linku
sios save laikyti lietuvaitėmis, 
kas joms tai gali uždrausti. 
Neviena debiutante lietuviškai 
nebemoka, tačiau su pasidi
džiavimu nešioja lietuvybės 
simbolius: gintarus ir rūtas, 
šitokie bakai, į kuriuos be 
baimės galima atsivesti ir la
bai išlepinto skonio amerikie-

ANTANAS KRISIŪNAS
Gyv. 7227 So. California Ave.

Mirė 1968 metų birželio mėn. 28 d. 5:20 vai. ryto, sulaukęs 83 me
tų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Panevėžio aps., Subačiaus vis., Metošiū- 
no kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žniona Mary Ona, gim. Sinkevičiūte, 2 dukterys: 

May Sutherland su vyru Harold ir dukra Cynthia, duktė Mary Craw- 
Iford, anūkas Richard Peny, sesers sūnus Jonas Južokas su šeima, pus

seserė Frances Jakimavičienė su vyru Frank ir šeima, pusbrolis An
tanas Krisiūnas su šeima ir pusbrolis Kazimieras su šeima.

Mūsų brangiajam Antanui Krisiūnui pagerbti bus laikomos šv. 
: Mišios Jėzuitų koplyčioje, 1970 m. birželio mėn. 27 d. 8 vaL ryto ir 
birželio 28 d. 8 vai. ryto.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 

{ Tebūna Tau lengva ši žemelė.
Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys ir giminės.

PERKRAUSTYMA1
MŪVI N G 

L«idim.i — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

LiERtNAS
2047 W. 67ttv PL WAibrook 5-8063 k_ - - -- - - - - - -

2613 W. 71 st St. - Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
4018 N. Lincoln-Avenue- •.

Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso falefu 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL 925-8296

Valandos: 2—8 vai.' vak. Penktadieni 
10^-12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir. trečiadieniais 

uždaryta.
_______ Rez. teL; WA 5-3099

DU VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ToL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkL 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laika 

pagal susitarimą.

ajiixaa., penKtadiexu nuo 1—S, tree. 
- ir sesuo, ūkiai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
ootoznetizstas

EDMUHD £. CiARA
ieu GK 6-2400

.aL pagal smiaruoą; Firnu, kėtv. 
.—i, <—auuau., penki, lu—-4, ir 
_____  aesuo. zu—Z vaL________

Rez. Gi *0873

DA W. M. E1SIN - EISINAS 
ma.usck4ja t<Įi mv i 6kų Ltąos 

OIMfckOLOGtNE CHIKURGIJA 
6142 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitanmą. Jei neat- 
siaepxa, ssainointi Ml *0001.

GYmY-4OJaS-4k CMIKURGAS . 
3344 WEST 63rd STREET 

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

Ireč. ir šeštai uždaryta
Ofiso teU Portsmouth 7-6000 
Rebii tetef.: GArden *7278 

................... - L i' .
Tel. ofiso: PR *7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H I KUR G AS 
Priima tik susitarus. x

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
24S4 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v; p. P4 antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki.8, o šešta- 

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK P1ECKAS
OPTOMETRISTAS

AKIU, AUSŲ, HO511S 
IR GERKL4S
PBBEAIKO ASNflM 

2858 W. 6W STREET
Ofieo teiefu PRo^aect *3229 
Rarii tetef.: WAibrook *6076 

Kaartien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
ano < Ui Ii v*L vak. Irise, u&daryu.

Ras. tat 239-4683

DR. K. G. BAUJKAS 
AKUŠERIJA IR MUlkKV LIGOS 
GINEKOLOGINE CM1RURGMA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuiMingL TeL LU *6448 
Priima ligonius pagal suaitanmą. 

Jei neatsiliepia, skammnu dV^bulž

GRAOINSKAS

2512W. 47 ST. —- FR *1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

■ «

...



Tel. 831-3320

UNion 6-9206

COMPUTA MATCH

623-1116

Tel. 427-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FARMS FOR SALE 
ūkiai Pardavimui

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, Iii. S0632. Tel. YA 7-5980

PERSONAL
Asmenų ieško

MŪSŲ SPAUDOJE 
Atmintini Birželiai

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

GA 4-8654

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

Sophie ir Bernice Welicka

YOUNG MEN 
FOR SHIPPING AND

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, lliinoit 60629 
WA 5-2787

IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI su 
laidais ir visais patogumais, pensinin

kams arba dirbančiam wrui. Kreiptis 
1142 W. 17 ST., CHICAGOJE.

"NAUJIENAS" SKAITO VISU 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI. DVASININKAI VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI 
JIE ŽINO. KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS
NAUJIENOS' KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS

GIRL FRIDAY 8120.
Must have good typing skills, 
phone work, variety of duties. 
Also 2 secretarial positions.

Call Jean Cane
HOLMES & ASSOC.

939-7633 <;

— Danutė Juodgudienė, gyv. 
Marquette Parke, gavo Ameri
kos pilietybę. ■; .

— Elena Brazdžionytė, Jur- 
gis Norkus ir Raymondas Or~ 
lauskis baigė Southern Illinois, 
universitetą, Carbondale, I1L. 
gaudami bakalauro laipsnio 
diplomus. *

šaukiantiems t:k apie Š. Viet
namo vaikus, moteris ir sene
lius — tegul jie nors ŠĮ menes, 
paveikia ir už mūsų vaikus, 
moteris ir senelius”.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metę patyrimas.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— SATURDAY, JUNE 27, 1970

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5%% 
$1,000 minimum 
1 year Certificate

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

Must drive.
ASSOCIATED GRAPHIC

WE 9-2526

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REAL ESTATl FOR SALK 
Mar. J, Žemė — Pardavimui

— Justinas Kinčius ir AdoP 
f as Gudžiūnas yra Brighton 
parko apylinkės jaunųjų skau
tų vadovai, ši savaitgalį jie 
dalyvaus iškyloje Marquette 
parke.

— Lietuviu Tautos Genocido 
Paroda bus išstatyta Waukiga- 
ne ši sekmadienj, birželio 28 
d. 3 vai. popiet šv. Baltramie
jaus parapijos salėje, 914 — 8

118 AKRAI
MONROE, WISC. APYLINKĖJE

105 akrai yra apsėti alfalfa žole. 1 
kusi — i

REAL ESTATE FOR SALE 
NmmL Žmnė — Perdavimui

šNUOMOJAMAS naujai atremontuo
tas 4 kambarių butas suaugusiems. 

Teirautis tel. BI 758126.

K. ĖRINGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taršomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

For secretarial Service.
Hourly rate.
Full time.

SVARBU NAMŲ 
SAVININKAMS PENSIJOJE

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St 

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

link ir kartu šaunama į laisvo
jo pasaulio politikų sąžinę.

Iki šiol buvo išleista daug ir 
įvairių ženkliukų, vokų su už
rašais, medalių, segamus prie 
švarko atlapo ir pan. Beveik 
visi jie buvo skirti džiaugsmui 
išreikšti, save palinksminti, o 
kartais net gi (be blogos va
lios) budrumui sumažinti. Sve
timtaučiui arba jie nieko ne
sakė arba netgi klaidino.

ROSCOE IR ASHLAND 
APYLINKĖJE 

^nuomojamas 5% kambariu naujai 
^dekoruotas butas. Moderni virtuvė 
r vonia, šildymas, virimai krosnis ir 

šaldytuvas. Arti susisiekimas, krau
tuvės. Pageidaujami suaugę. i 

Tel. 472-7682

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME,TAX
4645 So. ASHLAND AVĖ.
- LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

— ganyklos ir krūmai. Liga yra 
pardavimo priežastis.

Teiraukitės: 
LELAND MERRILL, Rt. i 

MONROE. -WISC. 53566
LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBM

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 69t* STREET 

Tal.s Rlpubllc 7-1941

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir persta tau 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 dlrtrti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas •
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave, 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

JUOZAS (JOE) JURAITTS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvus, Mercedes, Porsche Ir 
kitas užs. ir vietinės gamybe i- 
nas. Elektroninis tikrinimas, , rę 

mechanikai, vilkikas.

Kas tik turi gera skoni, 
Viską perka pas Lieooni!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

OAK LAWN — BY OWNER 
3 BEDROOM BRICK RANCH. 
Paneled rec. room., awnings.

2 car brick garage with elec, opener.
Beau. 1-ge. landscaped Tot.
Fenced yard, patio. Sac. 

$29.500 •
’ Tel. 422-3650

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Rado užterštą mėsą
Valdžios investigateriai, pa

darę tyrimus 35 skerdyklose ir 
mėsos pakavimo įmonėse, ra
do sanitarines sąlygas netinka
mas. Senatorius Abraham Ri- 
bikoff (D., Klonn.) paskelbė 
tokias nesanitarines- sąlygas, 
rastas John Morrell & Co. sker 
dykloj E)ast St. I>ouis, Illinois, 
Swift & Co., Marshalltown; 
Armour & Co., Liebmann 
Packing, Reimer Meat product 
ir kt. Wisconsin, ir kt.

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

PARDUOS NAUJĄ 8 BUTŲ NAMĄ 
Marquette Parke. $13,800 - pajamų. 

Priims mažą mainą. 
Tel. HE 4-2323

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, į

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

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

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

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga dr. Vaclovo Paprocko 
iniciatyva, pastangomis ir lė
šomis išleido 400.000 klijuoja
mų ant vokų ženklelių, skel
biančių pasauliui, kad Lietu
va tebėra ruso pavergta. Arti 
pusės milijono šovinių palei
džiama Kremliaus diktatorių

MODERNŪS.
PATOGŪS KAMBARIAI

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

KVIEČIAME APŽIŪRCTI.
Vieta mašinoms, arti parkas, ežeras 

ir Michigan Avenue.

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.

Pagal Homestead Tax Re
duction Įstatymą namų savi, 
ninkai, sulaukę 65 mėtoj am
žiaus, turi teisę nurašyti 1,500 
dol. nuo savo nekilnojamos 
nuosavybės Įvertinimo sumos. 
Tam reikalui užpildyti atitin
kamus blankus ir juos Įteikti 
mokesčių Įstaigoms. Užpildant 
reikia turėti nuosavybės doku
mento foto kopiją, Medicare 
kortelę ir paskutinę moksčių 
sąskaitą. Tai reikia padaryti 
iki. liepos 1 d. <

Dauguma vietos partijų bus 
tiniij turi tuos blankus ir pade
da užpildyti. Brighton, parko 
Demokratu būstinė vra 4444 
Archer Avė.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKBJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRMPKH'RS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN AUSKAS,'vreKkteDtM

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 1-TlAJ

Henrikas Nagys Nepriklau- 
somsomos Lietuvos “birželio 
17 d. vedamajame “Atmintini 
Birželiai” be kt. rašo:

Komunistinis režimas tą mė
nesi pagaliau atidengė savo 
klastingo humanizmo kaukę ir 
pradęjo — po metų — tremti 
lietuvius Į Sibirą, tą patį mė
nesi jaunuoliai ir darbininkai 
sukilo prieš sovietinę imperiją, 
kai dvi diktatūros griebė viena 
kitą už gerklės. Išeivijoje įpra
tome labiau minėti tik birželi
nius trėmimus. Daugelyje vie
tų tie minėjimai organizuoja
mi kartu su latviais ir estais, 
kad iškelti tragedijos didumą 
ir parodyti tii trijų respublikų 
solidarumą. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad kiekvienas mūsų 
išeivijoje buvo paliestas besti-, 
jališko sovietinės imperijos pa
tento — atsikratyti sau nepa
geidaujamų elementų, kaip 
jų žargonu sakoma, nes kiek
vienas praradome tą mėnesi 
tėvus, senelius, brolius ir sese
ris arba gimines.' Lygybės bar
baro botagas kirto per Lietu
vą, Latviją ir Estiją kaip nie
kad tų tautų istorijoje: preki
niuose vaguonuose troško, ba
dą ir paniekinimą kentė vai
kai, tėvai, seniai ir moterys, 
valdininkai, ūkininkai ir dar
bininkai, ligoti'ir sveiki, tur
tingi ir skurdžiai. Europa bu
vo nutempta j kartuves. Tą 
mėnesį prasidėjo šimtams pa-

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIOS STOGUS, riuac ir nute

kamuosius vanadžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimu veltui, kreinkitės bet kada

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
automobi- 

f \hų, gyvybės, svei-
f kates ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

X B A C E V I č I U S
6455 Sfi. Kedzie Ave. PR 8-2233

Passbooks

5’/2%
Investment
bonus plan nSHP

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

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

PERTVARKOMAS i DU
De lux 7 kambariu mūrinė rezidenci- 
ta su 2 vonią kambariais. Galimas 2 
šeimoms. 5 didžiuliai kambariai su 
privačiu Įėjimu antrame aukšte. Vi
sas nartas turi centrini oro vėsinimą. 
Pilnas beismantas. 2f masinu garažas. 
Tai vra puikiausias namas fantastiš
kai žema kaina — tik 21.900 dol. La
bai žemas imokėihnas Jums tikrai bus 
stebuklingu nirkinfn. Paskubėkite. 

Skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar 

254-8500

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED •

wi- ■ ' . - ’ 'z'. .1 ,-5 ‘ ■- ' ,«-r. ;

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

Top salary. t Northern suburb.
Good transportation.

TeL 433-5580

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

NAMAI r- PAGUODA
REZIDENCIJA — puiki 14 m. re

tenybė: 9 kambariai' (5 mieg.), 2% 
vonios ir viskas, kas reikia moderniai 
šeimai. S41.900. .

2 BUTŲ QCTAGONAS, 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 metą mūro namą, 
lengvų $14,000 metinių pajamų ir 
vietą, vertą pasigėrėjimo. Prašome 
kreiptis. :

4 BUTŲ 2 aukštų mūras, nauja gazo 
šilima, 2 auto mūro garažas i šiaurę 
prie Marquette Parko. Parodysime. 
$44,000.

TVIRTAS 7 KAMB. mūras, modami

DON’T DELAY 
WRITE TODAY!

EXPERIENCED CHEF
For new luxury Motor Inn, slated for 

opening September 1970.
Musi be capable of 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 and salary require

ments in confidence to 
SHERATON MOTOR INN 
95 NORTH SEMINARY STREET 
GALESBURG. ILLINOIS 61401

Šimkus Real Estate
. NOTARY. INCOME TAX SERVICE 

4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi Ir liudijami 
vertimai, užpildoml pilietybės prašy
mai, income- tax ir jvairūs Htoki blan-

SKUBIAI PARDUODAMAS PATJKI- 
MĄS prie 61-mos ir Campbell. 6 kam

bariu mūras su 3 miegamais.
* PR 8-2236

One of the nation’s largest 
Miracle Fiber Wig companies 

heeds you!

Evergreen ■parko apylinkė, "bet dar 7051 S. Washtenaw Aye. RE 7-7200
Chicagoje. Skambinkite dėl šio ste

buklingo pirkinio stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar 
3 254^500

baltiečių greita arba lėta mirtis. 
Sibire pradėjo mūsų žmonės 
kalti kryžius saviesiems. Ne-, 
pamirškite tai: Nepamirški
me ir priminkime tai visiems

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Parūpiname paskolą, visokeriopą .ap- 
drauda, veikia notariatas. »■

NORVILĄ 
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

DEPENDABLE MAN
WANTED į

For general home maintenance in 
residential home in Northern suburb. 

Top salary for right person.
‘ 433-5580

. štai pavyzdys: Pernai me- ^esoRTŠ and VACATIONING 
tais lietuviai jaunuoliai įteikei__ Kurortai ir Atostegv V<*tes
New York Times radijo muzi
kinės programos vedėjui 50 
metų Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo proga ke
lias lietuviškas plokšteles. Gen- 
lehnenas padėkojo ir’pareiškė, 
kad jis kartu su lietuviais 
džiaugiasi, jog sukako 50 me
tų, kaip Lietuva yra nepriklau
soma valstybė.

Iki šiol išleisti minėjimo sim
boliai dažniausiai svetimtautį 
klaidino ir neretai patarnavo 
okupantui. Jani irgi malonu 
girdėti, kad laisvojo pasaulio 
lietuviai mini 50 metų neprfe 
klausomybės sukaktį.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas ženklas aiš
kiai nusako dabartinę Lietu
vos podėtj ir netiesioginiai pa
sako ko mes, lietuviai, siekia
me. Tai yra pirmas išeivijoje 
atsitikimas kada tokiu tiražu 
ir tokia aiškia su okupantu ko
vos paskirtimi būtų išleistąs 
ženklas.

Projektą paruošė Paulius 
Jurkus, ženkleliai atspausdin
ti trim spalvom: mėnyna, ža
lia ir raudona. Antra pusė ženk 
lėlio padengta miltiniu kliju- 
mi.

Parduodami savikaina — $1
— už šimtą ženkliukų.

Gaunami “Darbininko” kny
gyne arba pas leidėjus. Platin
tojams nuolaida.

Inž. Vytautas Radzivanas iš
vykdamas Į Australiją (6. 5. 70) 
pasiėmė su savimi gerą kiekį 
tų. ženklų ir Australijos lietu
viai pradės puolimą ruskio tuo 
pačiu laiku, kaip ir visi; kiti 
laisvojo pasaulio lietuviai.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — HKftKBUCthS — VEKTDtAL 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

HOME INSURANCE

NSURED

ft®' . ■

■
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