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mokslo veikalų, tai stambus, 3 
tomų darbas “Lietuvos paukš
čiai” (kelios laidos, 1938, 1955

Šimai apie paskutinę mūšių die
ną sako, kad kovose- žuvo 250 iz
raelitų, buvo numušti 7 Izraelio rovės sutiko priimti vairuoto

jų reikalavimus: Cooper-Jarrett 
Motor Freight, Hares Trucking 
Co. ir Illinois Dixie Freight Li
nes. Manoma, kad darbdavių 
vienybei ėmus irti, darbininkai 
greičiau laimės savo reikalauja-

vertų 3.6 mil. dol. Iš Prancū
zijos narkotikai paprastai pasie
kia Amerikos rinką.

Izraelio aviacija jau 22 dienos 
be pertraukos daužo Egipto po
zicijas prie Suezo.

Kambodžoje kovos tik Ameri
kos aviacija.

Izraelio žiniomis, Golane žuvo 4 
izraelitai ir 27 buvo sužeisti. Iz
raelio jėgos sunaikinusios 4 su

ruošti Jordaną karui su Izraeliu. Prieš tai Jordanui teks glaudžiau 
sujungti kariuomenę su partizanų jėgomis, kad abi karinės jėgos 
galėtų kovoti prieš Izraelį “petys į petį”. Į šiuos karaliaus pa
reiškimus ir naujus partizanų puolimus Izraelio pasienyje Izraelis 
atsakė stipresniais aviacijos puolimais Jordane.

Frontas prie Sirijos pasienio 
kiek aprimo. Tris dienas čia vy- 

y ko smarkios kovos, kuriose da- 
- lyvavo artilerija, tankai ir lėk
tuvai. Izraelitai buvo Įsibrovę 
pietinėje fronto dalyje į Siriją, 
o šitai šiaurėje įžengė Į izrae-
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PARYŽIUS. — Sovietų užsie
nio reikalų viceministeris Vino
gradovas atvyko į Prancūziją 
tartis dėl Viduriniųjų Rytų pa
dėties. Sakoma, kad Prancūzi
ja pritaria naujam Amerikos tai
kos planui.

jamos-sumdžėjodėl importų, iš 
Japonijos. Kai kurie-Amerikos 
senatoriai pranašauja, kad Ame
rikos tekstilės ir batu pramonė 
visai pranyks, jei nebus nusta
tytos importo kvotos užsienio 
valstybėms.

Vyriausybė po nepavykusių 
derybų su japonais, ■ kreipėsi Į 
kongresą, prašydama suvaržy
ti tekstilės importus. Amerikoje 
net 70-ties gaminių įmonės pra
šo valdžios suvaržyti užsienio 
konkurenciją.

ČIKAGA— Tymsterių unijos 
nariams Čikagoje vėl atmetus 
darbdavių pasiūlymus, kai ku
rios auto transporto bendrovės 
jau pasiduodą ir tariasi su unija

DUESSELDORFAS. — Rei
no upėje susidūrė jachta su olan
dų tankeriu. 8 asmenys paskeido.

Velionis reiškėsi ir visuomenės 
gyvenime. Nepr. Lietuvoje dir
bo šaulių sąjungoje, kaip šaldys 
— savanoris kovojo dėl Lietu
vos laisvės. Lietuvos patriotu 
buvo visą savo kūrybingą gy
venimą. Ne visiems žinomas

TOKIJO. — Japonijos vyriau
sybė paskelbė, kad ji dės visas 
pastangas susitarti su Amerika 
dėl tekstilės prekybos. Derybos 
dėl savanoriškų kvotų nustaty
mo Washingtone prasidėjo pir
madienį ir ’nedavė vaisių. Japo
nija tuoj sušaukė nepaprastą mi- 
nisterių posėdį. Liepos 7 d; vals
tybės sekretorius Rogers vyks
ta į Japoniją, kur vėl bus tęsia
mi tie pasitarimai dėl medžia
gų importo.

Amerikos laisvas ūkis ir pigi 
japonų darbo jėga sukėlė daug 
problemų Amerikos tekstilės 
pramonei. Vis didesni medžiagų 
kiekiai importuojami iš Japoni
jos, P. Korėjos ir kitų valstybių. 
Batų pramonės atstovai spau
džia vyriausybę Washingtone, 
kad būtų suvaržytas ir batų im
portas. Tekstilės darbininkai ir

momis kalbomis leidžiamus, nuo 
• ■ ' 

1953 m. Vakaruose, dar tenka 
■pridurti, kad Eltos biuletenį ang
lų kalba, New Yorke, pradžioje 
redagavo Henrikas Blazas, Eltos 
biuletenio ispanų kalba, leidžia
mo Buenos Aires, pirmuoju re
daktorium buvo K. Čibiras, da
bar jį redaguoja prof. E. Par
šelis. Biuletenį prancūzų kalba, 
leidžiamą Paryžiuje, redaguoja 
B. šlepetytė-Venskuvienė.

J. Audėnas, Vliko Valdybos 
vicepirmininkas, nuo 1964 m. 
rudens vadovauja visai Vliko in
formacijai (Eltos biuleteniai, ra
dijo ■valandėlės ir neperiodiniai 
informaciniai leidiniai). - (E)

voje įvykusiame jaunųjų kom
pozitorių konkurse buvo pažy
mėta pirmąja premija). Tai 40- 
ji kam. orkestro išvyką į užsie
nį. Vėliau į Kubos miestus nu
mato vykti sol. E. Kaniava. (E)

SAIGONAS. — Pietų Vietnamo prezidentas Thieu Amerikos 
jėgų iš Kambodijos atitraukimo išvakarėse pareiškė, kad, jei Kam- 
bodija atiteks komunistams' dėl to bus kaltas visas laisvasis pa-

DULUTH. — Minnesotos de
mokratų partija priėmė buv. vi
ceprezidento Humphrey kandi
datūrą į senatą.

Library of Congress G r.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

WASHINGTONAS. — Valsty
bės sekretorius William Rogers 
išvažiavo į 12 dienų kelionę po 
Azijos kraštus. Pirmadienį jis 
kelionės tikslus papasakos San 
Francisco mieste vykstančiai 
laikraščių leidėjų konvencijai.

Pirmas sekretoriaus sustoji
mas bus Filipinuose, kur jis da
lyvaus Pietryčių Azijos organi
zacijos ■— SEATO suvažiavime. 
Po to Japonijoje Rogers susitiks 
su Azijos valstybėse reziduojan
čiais Amerikos ambasadoriais. 
Amerikos tikslai ir uždaviniai 
Azijoje nepasikeitė, tačiau pre
zidento Nixono vyriausybė sten
giasi, kad patys Azijos kraštai 
daugiau dėtų pastangų kovoje 
prieš komunizmo ekspansiją. To
dėl Rogers kelionės tikslas ir 
būsiąs įtikinti Azijos valstybes, 
ypač tas, kurioms tiesioginiai 
gresia komunizmo agresija, kad 
Amerika joms padės lėšomis ir 
kita parama, tačiau Amerika ne
nori amžinai ginti Azijos kraštų 
savo karinėmis jėgomis. Didžią
ją gynybos naštą turės pasiimti 
patys Azijos žmonės.

Iš Azijos Rogers vyksta į Bri
taniją, kur jis susitiks su nauja 
britų vyriausybe.. „

SAN CLEMENTE. — Prezi
dentas Nixonas antradienį pa
sakys kalbą apie Kambodiją. Jis 
Kalifornijos vasarnamyje bus 
iki liepos 6 d.

Budapešte pasi
baigė Varšuvos palito valstybių 
konferencija, kuri paskelbė, kad 
pakto valstybės neprieštarauja 
diskusijoms su interesuotomis 
valstybėmis dėl karo jėgų Euro
poje sumažinimo. Tai Varšuvos 
pakto atsakymas į Nato valsty
bių pasiūlymą, padaryta po kon
ferencijos Romoje gegužės mėn.

Nauja komunistų laikysena iš
kyla Amerikos ir Kanados klau
simu. Anksčiau komunistai Eu
ropos saugumo konferenciją ra
gindavo rengti tik Europos val
stybių tarpe. Dabar jau laiko
ma, kad Amerika ir Kanada, 
nors nėra Europos žemyno ša
lys, turi “interesą” ir teisę kal
bėti apie Europos saugumą. Kar
tu komunistai jau sutinka, kad 
tokioje konferencijoje dalyvau
tų ir abi Vokietijos.

Varšuvos paktas 
sutinka derėtis

Vietnamą., Tos provincijos, tuo 
būdu, liko komunistų rankose. 
Buvo išvežta apie 4,500 kambo- 
diečių ir nemažai vietnamiečių 
civilių, kurie pareiškė norą va
žiuoti į P. Vietnamą. ši atsitrau
kimą, palengvino 5,600 vietna
miečių kareivių, kurie prieš dvi 
dienas puolė Kambodiją šiaurės 
rytų fronte.

Kambodijoje liko tik apie 5,000 
amerikiečių, kurie bus išvežti

Tadas Ivanauskas birželio 3 d. 
palaidotas Tabariškėse, Garlia
vos valsš., kur jis gyvendavo ir 
buvo įkūręs kailinių žvėrelių

šiaurės Airijos riaušėse žu
vo 5 asmenys ir 196 buvo sun
kiau sužeisti. Didelės kovos tarp 
protestantų ir katalikų vyksta 
Londonderry, Belfaste ir kituo
se miestuose. Tarp sužeistų yra 
70 britų kareivių, kurie bandė 
kovas išsklaidyti. Policija suėmė 
šimtus asmenų. Miestuose įvy
ko virš 100 gaisrų, gatvėse pa
statyta daug barikadų, vis daž
niau be akmenų ir pagalių pa
naudojami riaušėse šautuvai ir 
revolveriai. Policija ir kariuo
menė minias vaiko ašarinėmis 
dujomis, šiaurinės Airijos val
džia sušaukė tautinio saugumo 
tarybos posėdį, kuriame dalyva
vo ir britų kariuomenės vadas.

Airijos vyriausybė Dubline 
paskelbė atsišaukimą, kuriame 
ragina abi šiaurinės Airijos ko
vojančias puses vengti smurto 
ir parodyti daugiau nuosaikumo.

Airijai, kuri daugumoje yra 
katalikiška, gavus nepriklauso
mybę, šiaurinė Airija, kuri bri
tų valdžioje būdama suprotes- 
tantėjo, nebuvo prijungta prie 
-nepriklausomos Airijos bet liko 
Didžioje Britanijoje. Vietiniai 
katalikai tuo buvo nepatenkinti 
ir siekė visais būdais prisijungti 
prie pietinės Airijos. Iš to airių 
tautos suskaldymo ir prasidėjo 
dabartinės riaušės, nors nemažai 
prisidėjo ir katalikų mažumos 
įtarinėjimai ir persekiojimai 
šiaurinėje Airijoje. Įsisteigė po
grindinė airių kariuomenė, kuri 
teroru, sprogdinimais ir politi
ne propaganda bandė paveikti 
britų valdžią išsižadėti šiaurinės 
Airijos. Dabartiniai neramumai 
ne tiek yra religiniai, kiek po
litiniai. Tai airių bandymas at
sikratyti anglų dominavimo. 
Airiai protestantai airių katali
kų akyse yra ne tik religiniai bet 
ir tautiniai išdavikai. Vargu ar 
anglams greit pavyks užgesinti 
neapykantos liepsnas.

Naudinga sueiga
Į Jaunimo seminarą Čikagoje 

iš New Yorko atvykus Vliko nir- 
mininkui dr. J. K. Valiūnui ir 
Valdybos nariams dr. J. Puzinui 
ir R. Keziui, seminaro išvakarė
se, įvyko lietuvių akademikų 
skautų sueiga. Joje garbės sve
čiu buvo Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiąsias, prelegentu buvo 

„Vliko Valdybos narys Romas Ke- 
zys. Jo pranešimo tema: “Mūsų 
bendravimo su pavergta tauta 
klausimai”, Prelegento korefe- 
rentais buvo J. Damauskas ir dr. 
T. RemeBcis. Diskusijoms vado
vavo Br. Kviklys.

Sueigoje dalyvavo apie 70 aka
demikų skautų, daugiausia jau
nesnio amžiaus. Po pranešimo 
gyvose diskusijose dalyvavo apie 
15 sueigos dalyvių. Išryškėjo, 
kad bendravimo su tauta klausi
mas ypač aktualus mūsų jauna
jai kartai. Sueigos tikslas bu
vo nedaryti atitinkamų išvadų, 
bet pasidalinti mintimis tarp Či
kagos skautiškojo jaunimo ir 
Vliko Valdybos.

Sueigos dalyviai pripažino, 
kad Lietuvos laisvės kova — 
aukščiausias visų mūsų tikslas.

Dar apie T. Ivanausku
Prof. Tadas Ivanauskas, š. m. 

birželio 1 d. miręs Kaune, bttri> 
viena pačių stambiųjų asmeny- MARSELIS, 
bių lietuvių mokslininkų tarpe. ~ 
Gim'ęs 1832 m. gruodžio 16 d. 
Lebiodkos d v., Vosyliškiu valse., 
Lydos apskr., Ivanauskas gam
tos' studijoms atsidėjo dar gim
nazijos suole būdamas. Aukštą
jį Mokslą baigė Sorbonoje. Lie
tuvon grįžęs 1918 m., Ivanaus
kas 1919 m. Kaune įkūrė Gam
tos tyrimo stoti, kurios rinki
niai sudarė pagrindą universite
to zoologijos kabinetui ir gam
tos muziejui.
■ Ivanauskas < zoologijos kated
rai universitete vadovavo nuo 
pirmųjų aukštosios mokyklos 
dienų Kaune; nuo 1920 m., visą 
nepriklausomybės tarpsnį ir nuo 
1940 m, 
te. Jis yra atstovavęs Lietuvą 
visoje eilėje užsienio konferen
cijų, dalyvavęs ekspedicijose 
Brazilijoje, Murmansko, Norve
gijos pakraščiuose ir kitur.

Velionies iniciatyva Lietuvoje 
buvo įvestas paukščių* žiedavi- 
mas, be io, Ivanauskas 1929 m. 
pirmasis- Lietuvoje suorganiza
vo kailinių žvėrelių auginimą.

Pirmaujančiu gamtininku bu
vęs nepr. Lietuvoje, tokiu išli
kęs ir okupacijų metais, ligšioL 
Ivanauskas daugiausia domėjosi 
paukščiais. Vienas svarbiausių,

Japoniioje įvyko milžiniškos demonstracijos prieš Amerikos — Japonijos saugumo sutartį, kuri 
buvo pratęsta birželio mėn. 22 d.

paprastų pajamų mokesčių (sur
tax) terminas ir visi mokesčių 
mokėtojai gaus truputį didesnes_____ ________________
algas. Nors atskiram mokėtojui valdininkaf buvo Amerikos” lėk

Rusai gastroliuoja 
ok Lietuvoje

Vilniaus ir Kauno gyventojai 
vasaros mėnesiais “maitinami” 
Rusijos teatrų gastrolėmis. Dar 
birželio mėn. nesulaukę, Tūlos 
teatralai viešėjo Kaune, parodė 
20 spektaklių, kuriuose pkl. 
“Komj. Tiesą” (geg. 19> apsi
lankė apie. 10,000 žiūrovų. Vė- 
liau Tūlos artistai dvi savaites 
gastroliavo 'Vilniuje.

To dar negana. Birželio 3 d. 
į Lietuvą atvyko Gorkio mies
to teatras ir jis gastroliuos visą 
mėnesį. Po to į Vilnių su visa 
eile spektaklių atvyks Rygos 
Rusų dramos teatras.

Maža prošvaistė, tai gegužės 
mėn. Vilniuje viešėjęs Kauno 
dramos teatras. Vilniaus dramos 
akad. teatras dvi savaites gastro
liavo Panevėžy, be kitų veikalų, 
parodęs J. Marcinkevičiaus “Min
daugą”. (E)

Koncertai Kuboje
šiuo metu Kuboje vieši iš Vil

niaus išvykęs valst. filharmoni
jos kamerinis orkestras (vado
vas S. Sondeckis). Tai pirmoji 
okup. Lietuvos meno kolektyvo 
viešnagė Castro krašte.

Paruoštos dvi programos: vie
na skirta ištisai sovietinei kame
rinei muzikai (be kitų, B. Dva
riono, R. Zigaičio ir F. Bajoro 
kūriniai), antroji programa skir
ta Vakarų klasikams: Mozartui, 
Vivaldi ir kt.) ir A. Bražinsko

padaryti, nes jo jėgos ribotos ir jo kareiviai negalėsią likti Kam- 
bodijoje visą laiką.

Kambodijos kariuomenė ir" .j

Domisi katalikais
Okuį). Lietuvos spauda smal

siai seka ypač tuos JAV lietuvių 
spaudos balsus, kuriuose kelia
mi katalikų Bažnyčios klausi
mai. Vienas pavyzdys, tai “Komj. 
Tiesoje” (geg. 14, nr. 93) plato
kai cituotas, “Aidų” žurnale pa
skelbtas J. Vaišnoros straipsnis 
“Bažnyčia, kuriai prieštarauja- 
ma . ’ -

Rašinio autorė N. Kaminskai
tė savo straipsniui pasirinko ant
rašte “Apie Dievulio kviečius ir 
nepatenkintą jaunimą”. (E)

AIRIJOS GATVĖSE LIEJAS KRAUJAS
Katalikai protestuoja prieš Devlin įkalinimą
BELFASTAS. — šiaurinėje Airijoje vėl vyksta kruvinos re

liginės riaušės katalikų mažumos prieš protestantus. Riaušės pra
sidėjo penktadienį, kada į kalėjimą buvo pasodinta Bernadette 
Devlin, katalikų atstovė britų parlamente. Ji anksčiau buvo nu
teista už riaušių kurstymą 6 mėnesiais kalėjimo, tačiau apeliavo 
ir laukė, kad nuo bausmės bus atleista, tačiau Lordas Aukščiau
sias Teisėjas jos apeliaciją atmetė ir policija ją uždarė kalėjimam 
Katalikai tuoj pradėjo demonstracijas.
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(Nukelta į ū psL)

gaila, kad įgaliojama taip vėlai 
ir neduodama žmogui nei daly
vauti, nei pasiteisinti už neda-

Ąk, pamiršau. Mercy kolegi
ja, sužinojusi apie jos išskirtiną 
gabumą, siūlė jai jau šįmet sto
ti ten ir setūdijuoti. Stipendija 
būtų garantuota. Bet Karolė ne-

LB Tarybos rinkimu 
rezultatai liūdnoki...

Kai prieš trejetą metų Detroi
tas buvo susidėjęs su Clevelan- 
du, tai, matomai, buvo išėję į 
“soclenktynes”. Mes čia tuomet 
prie urnų prisikvietėm apie 880 
žmonių, o Clevelandas — trimis 
ar keturiais šimtais daugiau. Už 
nuopelnus mes gavome apygar
dos teises ir du nenatūraliai to
limus satelitus (kaip jau gud
riau besugalvosi, tokią Grand 
Rapids apylinkę palikti Čikagai, 
o prisijungti už 4-5 šimtų my
lių esančias Rochesterio ir Buf
falo apylinke^!). žinoma, j bal
suotojų skaičių Detroite toks pa
skirstymas neturėjo įtakos. Net 
ir tai, kad apygardos rinkimų 
komisija paketą su priešrinkimi
ne propaganda trečios klasės 
paštu gavo... po 10 dienų rinki
mams praėjus (išsiųstą, p. J. Mi
kaila sakė, prieš 3 savaites), var
gu ar daugeli balsuotojų sukliu
dė. Abejingumo priežasčių rei
kia ieškoti kur nors kitur, bet 
tai jau ne mano, o humoristų 
darbas.
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popietė
LŽS Detroito skyriaus nariai 

su šeimomis birželio 7 d. padarė 
išvyką į gamtą. Apie dvidešimt 
ašmenų suvažiavo 'į gražius So
fijos ir Adolfo Vasiulių namus

Being an American is comfortable.
After all, we do have more than any 

other country in the world.
But sometimes we get too comfort* 

able. We take our leisure and our 
prosperity and oar freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
reminded that it wasn’t easy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to Us on a 
platter.

Of course, die great majority of 
Americana have great pride in their 
country.

Dainavoje •
Pavasario savaitę baigdami, 

skautai akademikai birželio 20

Keturioliktasis Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos dabartinės cen
tro valdybos posėdis įvyko birže
lio 5. Kaip ir visada, jis buvo 
šauktas tuomet, kai jo labai rei
kėjo. Jo metu vėl buvo pasi
stūmėta keletu inčų pirmyn įvai
riuose frontuose. Pirmininko 
Vytauto Alanto buvome supažin
dinti su išteisimos žurnalistų is
torijos gera pradžia,, nutarėme, 
jei tik bus sąlygos, in corpore 
dalyvauti spaudos konferencijo- i 
j e Tabor Farmoje, aptarėme pra
nešėjo reikalus, apkalbėjome jau 
atspausdintą naujų LŽS įstatų 
projektą ir dar keletą dienotvar
kės punktų sugromulojom.

Kiekvienam skaitytojui, ma
nau, bus ne pro šalį sužinoti, kas 
vėl įstojo į LŽS centrinį skyrių 
ir kaip, pagaliau, baigėsi prieš 
metus skelbtas šūkių konkursas.

Minimo posėdžio metu turė
jome net devynius naujus pa
reiškimus įstoti į LŽS centrinį 
skyrių. Nebuvo nė vieno, dėl ku
rio kvalifikacijų būtume galėję 
abejoti. Priešingai: sulaukėme 
ir vėl būrelio žinomų rašto žmo
nių, jų tarpe net kelių mokslo 
daktarų, veikalų autorių, redak-

liau, parke. Nors jokios meninės 
programos šį kartą nebuvo, bet 
buvo labai . kolegiškai pasidalin
ta įspūdžiais prie vaišių stalų 
ir smėlėtudse, pušų kvapu per
sunktuose parko keleliuose. Po
pietės surengimu pasirūpina 
skyriaus pirm. Stasys Garliaus- 
kas ir minėti vaišingieji šeiminhf 
kai. . .

so si namuose. Vėliau, rudeniop,
jis žada surengti žurnalistinę po-

. . -.d i ■ - L- ■

pietę su programa

Mirė T. Udrys
Visiškai nesirgęs, širdies prie-

eilutę akį užmetęs. Tikrai: kur 
karaliai pėsti vaikšto, sėdėjo 
frontininkas J. Grauda ir rašė 
šedevrą. Išėjo labai juokingai. 
Ha, 'ha, ha, ha! Viskas Bendruo
menės labui... — ha!

tiams. Už $1,000.00 akcidėntalės apdraudos mokestis 52-<X> 
i metus. _ ■ .

- kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės t kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENUIMO darbus.

Gausit Spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

Atmetus keletą sugadintų, de- 
troitiečiai atidavė gerus 404 bal
sus. Tuo tarpu Ročhesteris pa
balsavo 187 bailsais (esą, bene 
trisdešimčia balsų daugiau, ne
gu prieš trejus metus) ir Buf
falo — 37.' Tad iš viso buvo už
skaityti 628 balsai. Jie atiteko 
8 kandidatams, iš kurių 4 buvo 
išrinkti, štai, laimėję kandida
tai ir gautų balsų skaičius: Ni
jolė šlapelytė —. 386, Algis Ru
gienius — 332, dr. Antanas Kli
mas — 324 ir dr. Kęstutis Kėb- 
lys — 318. Pralaimėję: Algis 
Zaparackas — 297, dr. Jonas Dė
dinas — 241, Vytautas Kutkus 
— 200 ir Jonas Urbonas — 186.

Kadangi vasarą retai rašinė
ju, tai šia proga pagerbsiu ir 
Dirvos (birželio 12) juokdarį, 
aprašiusį mano kandidatų apta
rimą (Naujienų gegužės 29). J. 
Grauda? Hmm? Britanicos ne
turiu, tai tiksliai nežinau, kiek 
jam metų? Bandysiu atspėti iš 
jo užuominos. O per amžių — 
ir partiją. Jis ten į mano žmo
nos lūpas įdėjo tablečių vardą. 
Telefonu (kaipgi kitaip, ponas 
Grauda??) pašaukiau pažįstamą 
gydytoją ir sužinojau, jog tos 
tabletės viduriams minkštinti. 
Reiškia, J. Graudos viduriai už
kietėję. Taip, tai pensinin
kas. Jei pensininkas, tai buvęs 
kareivis ir, aišku, frontininkas. 
Jeigu jau ir folksšturmininko 
amžiuje dar frontininkus gina, 
tai yra mažiausia 119’/g fronti
ninkas. Visa bėda, kad iš karto 
kelias tabletes paėmęs, J. Grau-

gyvenąs Vokietijoje. Spaudos 
garbei geriausiu radome kana
diečio (iš Hamiltono, Ont.) A. 
Pauliaus šūkį — “Per spaudą 
Lietuvos laisvė, o laisvėje tikro
ji spauda”.

Jau verta visų pasviečių kole
goms priminti, jog šį rudenį mū
sų trejų metų kadencija baigia
si ir jog reikės naują centro val
dybą rinkti, šiame posėdyje to 
reikalo dar nebuvome į darbo
tvarkę įtraukę, bet, nujaučiu, 
jis iškils artimiausiu laiku.

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 paklūsti 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 $3,00.

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

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

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

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

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji 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, HAL-STED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

lodamas atskiro reporįąžo duo
ti, čia noriu bent keliais žodžiais 
paminėti. Pirmiausia—kas pro
gramoj. t

Henriko Nagio “Dedikaciją” 
iš naujausios jo poezijos knygos 
perskaitė Danutė Jankienė (H. 
Nagys tuo metu sirgo ir gulėję 
ligoninėj). Savo kūrybą skaitė 
Živilę Bftaišytė, Austė Pečiūrai- 
tė, Marija' Saulaitytė,. Rasa ši- 
lėnaitė ir Algis Slapšys — visi 
penki poeziją.

rė Teodoras Udrys. Iš profesi
jos buvo matininkas. Nors buvo 
aktyvus lietuvis ir daugelio pa
žįstamas, bet dėl nepaprasto ku
klumo retai- kieno tebuvo paste
bimas.

Velionis man buvo pažįstamas 
iš Muencheho. Su juo ir jo šei
ma 1949 pradžioje teko kartu ei
ti visus kryžiaus kelius emigruo
jant į Ameriką; nuo visokių svei
katos ir kitų patikrinimų, iki vi
zos gavimo konsulate. Užtat ir 
Detroite vis žodžiu, kitu persi- 
mesdavom, arba Dainavoje pa
sikalbėdavome. Man buvo ža
dėta velionies biografinių žinių, 
bet iki šiol negavau.

Liko žmona Vincenta, du iš
mokslinti sūnūs Narimantas bei 
Arūnas ir visa eilė giminių.

Rety gabumy jaunuolė 
K. Veselkaitė

Neseniai čia aprašiau dėmesio 
vertą jaunuolį Robertą Selenį. 
Dabar noriu bent keletu žodžių 
paminėti mergaitę, iš kurios ir
gi galima daug tikėtis.

Karolė Veselkaitė Šįmet baigė 
katalikų Benedictine vidurinės 
m-los priešpaskutinę klasę. Ji 
mokėsi religijos, anglų kalbos, 
prancūzų kdbos, matematikos ir 
chemijos. Apie ją jau girdėjome 
mokslo metų vidury, kai už che
mijos praktikos darbą (nebepa- 
menu, kas tai buvo), premiją ga
vo ne tik savo mokykloje, bet ir 
atrinktų darbų specialioj paro
doj. Kai mokslo metų pabaigo
je buvo pagerbiami ir visokiais 
atsižymėjimo ženklais apdova
nojami geriausi mokiniai, tai ke- 
liolika.-iš pusantro tūkstančio jų, 
gavo po vieną Honor Roll atžy- 
mėjimą iš kurio nors dalyko, 
nors visi tie' valkai, mūsiškai 
vertinant, jau buvo penketuki- 
ninkai, iš visų dalykų turi “A”

$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00 

$10.00 
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

Sekantis Balto direktorių su
važiavimas bus Darbo Dienos

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo cUu 
giau kaip SEPTINIUS MILIJONUS dolerių Mf»o apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių iratemaline organizacija — duoda gyvy 
tęs apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yrazpigi, nes SUSI V it 
NTJ1MAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SLa — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo epdrbuda filtrą ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 

. iki $11X000.00.
SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In

surance, kad’jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo slum 
joms ir gyvenimo pradžiai

? -v'; -r . "-7- - _ ■■ . .

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 
už SLOOO-OV apdraudos tik $31)0 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

Balfo direktoriy 
v važiavimas

Balfo direktorių 
ibei jooB atstovaujančių vietinių 
I suvažiavimas įvyko Lietuvių na- 
i muoae birželio 13 d. Dalyvavo ei. 
lė Balfo pasišventusių darbuo
tojų iš kelių miestų, įskaitant ir 

! prelatą dr. Juozą Končių.

ALSS (socialdemokratų) cen
tro valdyba buvo mane įgaliojusi 
ten dalyvauti. Turiu atminimui 

į tą įgaliojimą. Jis rašytas ir (oro 
paštu) išsiųstas VI.11, o gavau 
jį VI.12 vakare. Mano planai 
kitur dalyvauti jau buvo pada

ram rašiny minėjau, R. Selenis 
yra pats jauniausias LŽS c. sky
riaus narys — vos 18-kos metų. 
Dabar centriniame skyriuje tu
rime 76 narius. O visgi skaudo
ka, kad abiejų dienraščių re
dakcinių kolektyvų nariai, išsky
rus vieną-kitą, į organizaciją, 
kuri jų labui dirba, neateina.

Kai prieš keletą mėnesių šū
kių konkurso terminas pasibai
gė, premijuotino šūkio nerado
me. Terminą keletui mėnesių 
pratęsus (o premiją nuo 40 iki 
50 dolerių pakėlus), gavome vėl 
visą eilę naujų šūkių, šiame po
sėdyje du šūkius premijavome. 
Lietuvybės išlaikymo tema lai
mėjo “Ir vienas lietuvis yra Lie
tuva”. Paaiškėjo, jog autorius 
yra Li£> narys Ignas šmigelskis,

da turėjo bėgti mano rašinio ne- pažymį. O Karodė? Kai pra: 
dėjo ją šaukti Honor Roll atsi- 
žymėjimų pasiimti, tai šaukė... 
keturius kartus! Viskas, išsky
rus religiją (čia “tik” pažymys 
“A”> buvo Honor Roll atžymėji- 
mu. Ji buv vientintelė tokia sa- 
jvo mokykloj. Įdomu, ar buvo 
kurioje kitoje Detroito vidurinė
je mokykloje daugiau tokių mo
kinių?

Karolė yra lygiai gera lietu
viškoj veikloj.' Ji ateitininkė.. 
Ji literatė ir korespondentė spau
doje. Ji kandidatavo į Diev. Ap
vaizdos parapijos komitetą, pa
sinaudojusi parapijos konstitu
cija, leidžiančia 16-mečiams bū
ti renkamiems. Galime džiaugtis 
jos laimėjimais, nes tokio prie- 
augliaus mums labai, labai stin-

Balfo direktorių suvažiavimas Detroite 1970 m. birželio 13 d., (Balfo direktoriai * ir nedalyva
vusių direktoriy pakeitėjai). Sėdi it kairės: K. Ražauskas, E. Paurazienė, kun. V. Martin- 
kus, prel. J. Končius, D. Kaupienė, dr. V. Ramanauskas, K. Daugvydienė; stovi V. Tamošiū
nas, A. Plepys, P. Pagojus, A. Musteikis, J. Bagdonas, K. Gricius; trečioj eilėj J. Atkočai- 
tis, VI. Selenis, P. Stepas, V. Mankos, R, Ražauskienė, kun. P. Geisčiūnas, K. Viskantienė, 
dr. V. Mileris, V. Petrulis, nuotraukoje trūksta: kun. K. Simaičio, kun. V. Krisčiūnevičiaus, 

J. Mikailos, ir K. Sragausko.
. Nuotrauka K. Sragausko

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IB. 60608

' ■■ ■■ -.*■ t r _______ ‘ :  , , „ . e ~

ĮJ BENDRUOMENĖJE 
torių, apie kuriuos kiekvienas są
moningas lietuvis žino, štai, al
fabeto tvarka, tie 9 naujieji LŽS 
centrinio skyriaus nariai: Vy
tautas Alseika, dr. Jonas Balys, 
dr. Kazys Karvelis, prof. dr. Vai
devutis Mantaūtas, Karolis Mil- 
kovaitis, prof. dr. Antanas Ra- 
mūnas-Paplauskas, Robertas Se
lenis, Vytautas Semaška ir Anta
nas Skirka (iš Australijos!).

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl. $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ______ ________ ____ $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.................  $2.00
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE-

TUVA. .699 psl. ...........     '$12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ____ $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. _______ _________________ ____________ $1J50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl....................... $2.00 ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL ...._________ ___

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. kietais ___________ ______________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. _________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl............ ...........
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ..............
16. C. R. JUrgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
18. Kip-*s Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERIJA.

310 psl. ______ ...______ __ ____________________
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai............. . ............   t_ ___________
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
^1. 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:

savaitgalyje Bostone.

Literatūros vakaras

panoro per jauna kolegijon eiti., lyvavimą, nei surasti kitą asme- 
Ji nori, kaip ir visi jos draugai 
baigti vidurinę mokyklą ir stu
dijas pradėti tik 1971 m. rudenį.

ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVE
Nauji LŽS nariai ir... šūkiai

Bond.
If your Bonds are lost, or stolen, 

or destroyed, we simply replace'then 
without cost.

They’re safe.
They’re easy.
They’re automatic.
And they’re also a rtttihidtt. A re

minder that we all have to work hard 
to keep what we -have.

Investinginyour cmaby w35 do 
justthat / '

Think ahoėtiLS. Sevicąs Bonds.
' It’s a wa£y> keep onr 

country from getting 
folded, kindled 
or mutilated. wWlsfflb



nelogiško pa-

apie

‘Gemblerio” indu

Ths Iron Curtsin 
Isn't scandprosf.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siusti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Nors saulelė linksmai švietė 
Ir žaliavo patvorys, 
Linksmas zuikis nepamatė,

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

txxxrxxxxxxzxxxxxxxxxxxxD

Rita Kėkštaitė, 8 sk.
Jonė Kliknaitė, 8 sk.
Vilija Totoraity tė, 8 sk.
Petras Blekys, 7 sk.

raštėlis “Vyturėlis”, švęsdamas 
šios mokyklos 20 m. sukaktį, 
savai mokyklai ir lietuviškai

aint 
jitlioiiy

Ž S

ečoo»»sW <wth U>jt Advertising Coined.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, JUNE 29, 1970

"NAUJIENOS■ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St ' Chicago, III 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
(steigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

bet ir savo gražiu balseliu. Tas 
“Vyturėlio” balsas — jaunas, 
spalvingas ir labai įvairus.

Pirmame puslapyje Redakci-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekj arba Money Orderį tokiu adresu:
•».

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

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

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

į 2. Tas ne lietuvis, kur jos bū- 
I do. jos žemės dainų nemylės; 
j neverks kad patys sūnūs žudo, 
kas verta meilės ir garbės.

3. Tas ne lietuvis, kurs dar 
bijo atsižadėt sapnų nakties, 
kurs bėgs nuo žygio, kalavijo; 
kursai didžiais darbais nešvies”.

dirbs, iš jos galime susilaukti 
geros pasakų eiliuotojos.

Štai jos
Nubaustas kiškis

“Jau pavasaris atėjo”, 
Tarė kiškis atvirai.
“Nors dar nėra visai šilta, 
Nereikės laukti dlgai”.

Kovo galo jis nelaukė, 
žengė laukan jau drąsiai.

Nieko rimto nedarysiu.
Jūratė Derenčiūtė, 6 sk.

O Jonės Kliknaitės, 8 sk., ei
liuotą pasakaitę “Nubaustas kiš
kis” verta perspausdinti ištisai. 
Nors kai kur eilėdara kiek trū
kinėja, bet, jei Jonė nesustos, o

komplektas 
lengvam gyvenimui 
Nuo Jūsų tarnautoją

..
Vasara kviečia lengviau gyventi ir Jūs būsite ypatingai patenkinti 

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

Kviečiame priimti šią dovaną atidarant naują taupymo sąskaitą su

RŪTA ELENA GIEDRAITYTĖ
Rūta Elena Giedraitytė yra duktė Dr. Domo ir Dr. Elenos Giedraičių, gy
venančių 1980 No. la Fox, South Elgin, HL Jos tėveliai priklauso prie Lie
tuvių Bendruomenės; Balfo ir Lietuvių Tautos Fondo. Dr. Giedraitis, F. A. 
C. C. P., yra steigėjas Lietuvoje, lietuvių studentų korporacijos “Frater- 
nitas Baltiensis”, ir. Amerikoj priklauso prie Lietuvių Gydytojų Draugijos, 
ir prie eilės amerikietiškų medicinos draugijų. Dr. Elena, Kolumbijoj, kur 
Rūta gimė, buvo gavusi odontologijos teisę ir vertėsi privačia praktika. Ji 
dabar aktyviai dalyvauja Lietuvių Dantų Gydytojų Sąjungoje, ir yra Illi
nois Lietuvių Gydytojų Pagelbinio Moterų Vieneto valdyboje. Rūta yra 
17 metų, puikiai kalba lietuviškai ir ispaniškai, šiais metais ji baigia Elgin 
Akademiją, o rudeni lankys Loyolos Universitetą, medicinos fakultetą. 
Būdama Akademijoj, ji priklausė prie labdaros ratelio — Aechlorian So
ciety, Science ir slidinėtojų klubo. Rūta taip pat lankė Kristijono Do- 
nelaifio mokyklą, o šiais metais baigia Chicagos Aukštesniąja Lituanistikos 
mokyklą. Nuo pat mažens ji priklauso prie lietuvių skaučių, Kernavės 
Tunto, ir yra stovyklavusi Rako ir Dainavos stovyklose. Ji taip pat šoka 
tautinius šokius. Priklausydama lietuvių slidinėjimo grupei, dažnai daly

vauja iškylose. Ji debiutavo Gintaro baliuje.

Sh» can’t come to you for th« 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get tha 
•ruth through.
&Y8 to wo free Eurece/jr-X 
Sw tsss, ml v areas. HL

šinys. Tai lyg viso laikraštėlio 
vedamasis. Trumpa, istorinė 
Lietuvos apžvalga, .dabartinė 
padėtis ir pabaigai — šaunus 
jaunųjų žodis:

“Mes nesame matę mūsų pro
tėvių krašto, bet, turėdami tokią 
seną, garbingą mūsų tautos pra
eitį, argi galėtumėm jos išsiža
dėti?

Mūsų savanorių, partizanų 
krauju aplaistyta žemė šaukiasi 
keršto, šaukiasi laisvės. Mes ne
galime išvyti rusų, bet nepriva-1

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINĄVIčLAUS 401 puslapių romanas

1447 Sooth 49fh Court

G«ro, Hlhfob 60650

PHONE. 6M4390 JOSEPH H ORIBAUSKAS. EX&. KCT

mai. šis pasiūlymas galioja iki liepos 12 di Dovanos paštu nesiunčia- 
mos. Prašome paskambinti ar atvykti šiandien.

Neapgalvota premija

“Keleivis” pranešime 
“Lietuvių žurnalistų S-gos pre
mijas” rašo:

lietuvių žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba buvo paskelbusi, 
konkursą dviem šūkiam sugal
voti: vieną liečiantį išeivijos 
spaudos kovą dėl Lietuvos lais
vės,. antrą — 'dėl lietuvybės iš
laikymo. Buvo skirtos dvi pre
mijos po $40. Konkursas buvo 
pratęstas iki 1970 m. balandžio 
1 d., ir premijos padidintos iki

Nušokavo mūsų draugas 
Ir paliko jis namus. 
Ir staiga taip netikėtai 
Kilo viesulas smarkus.

Kad pradėjo vėjas pūsti, 
Kristi sniegas iš visur. 
Ir drąsus mūsų zuikelis 
Tuoj išnyko kažin kur.

Ėmė jo Širdis trankytis, 
Apsisuko net galva, 
Ir apalpo narsus kiškis 
Ir užpustė jį pūga.

O namuos kiti kiškiukai 
šokinėja sau linksmi.
Jau saulelė linksniai šviečia, 
Paukščiai grįžta iš toli.

Dygsta tulpės ir narcizai, 
Džiaugsmas kyla širdyse, 
Tik drąsuolis mūsų draugas 
Miega sniego pusnyse.
Jau Velykų didžią šventę 
Zuikiai švęs visi, poryt, 
Oi, kaip gaila mūsų draugo — 
Niekur jojo nematyt.
Negailėkit šito kiškio: 
Buvo nubaustas gerai, 
Kad neklausė jis kiškienės, 
Švęs pavasarį vėlai”.

St. P.

PORAUOU AGENTŪRA:
nan u automobi
liu gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
5455 S*. Kedzie Ave. PR 8-2233

“Keistas sapnas

Aš sapnavau, kad buvau kara
lienė. Važinėjau [xr visą dan
gų ir net ant mėnulio. Turėjau 
daug gražių rūbų. Buvau labai 
linksma. Turėjau viską, ką tik 
panorėjau. Staiga! Pabudau 
lovoje... Thda vėl Užsimer
kiau, kad sapnuočiau”.

Yra mėginančių ir eiliuoti. 
Kai kurių posmeliai gana vykę.

Šviesk, saulute!
Šildyk lauką,
Budink gamtą, 
Žadink džiaugsmą”.

Vilija Totoraitytė, 8 sk.
Jau pavasaris atėjo, 
Pirmas žiedas pražydėjo. 
Žvirbliai čirškia: “Ką daryti? 
Kur reikės lizdus taisyti ?”

Renata Bielskytė' 1 sk.
Paukštis linksmai gieda,
Kol vaikai dar miega.
Voverytė šokinėja,
Kai vaikučiai bėginėja.

Rasa Norušytė, 4 sk.
Pavasari, pavasari, atlieki tu 

greičiau —
Jau pirmąjį žiedelį pro sniegą 

mačiau.
Lionytė Bradūnaitė, 6 sk.

Jūratė Derenčiūtė, 6 sk.
Rūta Garūnaitė, 5 sk.
Vida Kazlauskaitė, 5 sk.
Bendradarbių daug. Temos 

įvairios. Pačioj pradžioj, kaip

lome teikti priešui džiaugsmo, 
darkydami savąją kalbą. Mū
sų ginklas prieš okupantą - sa
vosios kalbos mokėjimas. La
bai džiaugtųsi Lietuvos okupan
tas, jei mes Šičia neturėtumėm 
lietuviškų vargo mokyklų, jei 
mūsų tėveliai ir mokytojai būtų 
užmiršę savo gimtąjį kraštą ir 
mums nesistengtų įdiegti mei
lės jam ir beturiu kalbai. Mū
sų priešas labai norėtų, kad mes 
kuo greičiau nutautėtumėm, bet 
nepasiduosime jam; mes steng
simės savo gimtojo žodžio neap
leisti, stengsimės jį vis geriau ir 
tobuliau išmokti, o Lietuvos 
okupantui garsiai ir aiškiai pa- 
eto kun. M. Gustaičio žodžius 
atkartoti:

Mes nusprendę visados 
Dirbti, mirti dėl tautos, 
Nes jos kraujas ir dvasia 
Plaka mūsų širdyse: 
Lai galinga ir laisva 
Viešpatauja Lietuva”. -

Yra ir daugiau rašinėlių tau
tinėmis temomis: Gintarės Re- 
meikytės, Pauliaus Jautoko, 
Daivos Valaitytės, Onutės Po- 
žarniukaitės, Ramunės Kubiliū- 
tės, Vyto Grigolos, Ofelijos Bar- 
šketytės, Audronės Kižytės.

Apie Čiurlionį rašo Monika 
Overlingaitė.

Sunku visus autorius sužy
mėti. Jų daug, jų temos įvai
rios: švenčių,, gamtos, nuoty
kių aprašymai.

Trumputis, bet žaismingas 
jaunutės Ritos Dapkutės, 3 sk., 
rašinėlis...

Viso labo 32 asmenys atsiuntė 
142 šūkius. Jų atsiuntė net iŠ 
Europos, Lietų Amerikos ir Aus
tralijos.

l'remijuoti: Klevo Lapo (A. 
Pauliaus iš Hamiltono, Ont.) at
siųstas šūkis: “Per spaudą į Lie
tuvos laisvę, o laisvėje tikroji 
spauda” ir Viktoro Degimo (Igr 
no Smigelskio iš Vokietijos) šū
kis : “Ir vienas lietuvis yra Lie
tuva”.

“Darbininkas” į tas premijas at
siliepia net vedamuoju: “Ir vie
nas lietuvis yra Lietuva?” Dėl 
pirmojo, gremėzdiško šūkio nie
ko nepasisakydamas “Darbinin
kas” dėl antrojo 
sisakb abejingai, reikšdamas pa
geidavimą pirma nustatyti kas 
yra lietuvis? Esą, “jei vienas lie
tuvis yra Lietuva, tąi ir vienas 
medis yra miškas, .ir vienas la
šas yra jūra, ir vienas grūdas 
yra aruodas, ir vienas Sniečkus 
yra Lietuva”...

Aktualu bus pasitikrinti, rašo 
laikraštis, ką laikai lietuviu, pa
teikdamas Maironio tris punk
tus, kuriais nusakoma kas nėra 
lietuvis:

1. Tas ne lietuvis, kurs tėvy
nę bailiai kaip kūdikis apleis. 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
per .amžius milžinų keliais.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

£*as mUS tauPomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 

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

i 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-
\ w ' nėšio pirmos.

UNIVERSAL
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tautos atstovybę (4)

tymas Vilką likviduoti yra siū

lais partijomis visai iš Miko iš-
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kad jos

vaikščiojo tylus ir ' nusiminęs. 
Pagaliau, po Lietuvos įjungimo 
į Sovietų sąjungą, Vincas nusi-

“Partija.—tai aš”, visai taip, 
kaip -sakydavo apie save Prancū
zijos “karalius šaulė” Liudvi-

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

$5.00
$1.75

$18.00
$10.00

IV. — Kas toliau daryt?
Nesiūlau kolegų V. Vaitiakū- 

no, Br. Nemicko ir Br. Bieliuko

derina stl jų tikrąja valia.
Bet visa bėda, kad Vlike yra 

y-u-iy realybėje visai 
nėra.

sų politinės partijos sektų savo 
ir darbus Vlike, 
t savo atstovų

ko ribų nedarys nieko, kas ne
siderina ne tik su jų tų partijų 
valia, bet ir tautos interesu. Ta-

gyvenime egzistuoja ir 
kot Br. Bieliuko Vlike atstovau- šis Vlike, neplanuodami jo viso

kiais būdais-ir priemonėmis lik- 
viduot, ką dabar jie daro.

Nesiliaujančiuose liūtinguose ir 
jis išeidavo pakalbėti.

Juo toliau, juo Vincas darėsi

Korėjietis marinas Vietname demon
struoja karatės smūgius. Jis dešinės 
rankos kirtimu sutrupino dviejų colių 
storumo lentį. Korėjos kareiviai 
Vietname dažnai mūšiuose panaudo
ja ne tik ginklus, bet ir rankas bėi 

kbjas.

gi Alto jHnr.ininkas). ši ALTS 
neturi nieko bendra su Vlike da
lyvaujančia LTS, kuriai atsto-

$20.00
$11.00
$2.00

tremtyje, netgi ir mu* 
Amerikoje (čia ir savo laik- 

įarvė” leido), bet da- 
nokai jos negirdėt.

■ Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per yeas, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

r vidavusl.
Todėl kolegų V. Vaitiekūno,

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ......    $20.00
pusei metų --------------------- $11.00
trims mėnesiams __  - - $6.00
vienam mėnesiui ___________$2.00

Kitose JAV vietose;
metams — 
pusei metų

PARTIJŲ ATSTOVAI BE MANDATO
P. STRAVINSKAS

Šios serijos trečiame straips-Į _ LTS (Uet u vos tautininką
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams
pusei m
vienam

Užsieniuose:
metams ____________ $21.00
pusei metų ......   $11.00} partiją
vienam mėnesiui _________ $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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Lietuvoj “išrinkta” okupacinė taryba
Nuo 1917 metų spalio 7 d. Rusijoje buvo Įvairiausių 

tarybų. Petrograde, Maskvoje ir kitose vietose buvo dar
bininkų tarybos. Ukrainoje, Baltgudijoje buvo valstie
čių tarybos. Keliose vietose buvo mažažemių ir bežemių 
tarybos. Kronštadte, Odesoje buvo jūrininkų tarybos, 
Įvairiose vietose buvo kareivių tarybos. Visos šios tary
bos pamažu pradėjo blėsti Pradžioje atstovai Į bet kurias 
tarybines pareigas buvo darbininkų, valstiečių ir mažaže
mių renkami, bet i porą metų rinkimai buvo pakeisti pa
skyrimais. Vokiečių generalinio štabo pinigais pervers
mą suorganizavusieji bolševikai rinkimų Į tarybas bijo
jo, nes jie neturėjo darbininkų, valstiečių ir mažažemių 

. pasitikėjimo.
1921 metais Kronš'tadto jūrininkams pareikalavus 

laisvų rinkimų Į tuo metu keliose Rusijos vietose veiku
sias Įvairias tarybas, komunistai pasikvietė caro armi
jos kari TuchačevskĮ ir Įpareigojo jį numalšinti Kronš- 
tadto jūrininkus, šimtai laisvų tarybų šalininkų žuvo 
kovose, tūkstančiai buvo nužudyti sukilimą numalšinus, 
o dar didesnis jų skaičius žuvo, kai jie buvo išvežioti Į 
Solovkus ir kitas šiaurės Rusijos vietas. Nuo 1921 metų 
nei Rusijoje, nei bet kurioje kitoje rusų okupuotoje vie
toje jokių tarybų nėra. Tarybų vardas paliktas, bet Į 
tarybas kandidatus skiria ir “renka” tiktai komunistų 
partijos centro komitetas.

Šių metų birželio 14 d. okupuotoje Lietuvoje buvo pra
vesti “rinkimai” į “aukščiausiąją TSRS tarybą” ir Į “auk- 
čšiausią TSRS tautybių tarybą”. Lietuvoje buvo sudaryti 
“rinkiminiai” sąrašai. Birželio 17 d. “Tiesoje” paskelbtas 
pranešimas sako, kad okupuotoje Lietuvoje turėjo teisę 
balsuoti 2,058,255 žmonės, bet kad “rinkimuose” dalyva
vo tiktai 99.927c turinčių teisę balsuoti. Nepasakyta, 
kad okupuotoje" Lietuvoje pravestuose “rinkimuose” bu
vo tiktai po vieną kandidatą, kad rinkėjai neturėjo jokio 
pasirinkimo. .Kas ėjo balsuoti, tai turėjo balsuoti už vie
ninteli kandidatą, kuri paskyrė (okupuotoje Lietuvoje 
dabar mada sakyti, kad kandidatą “iškėlė”) iš Maskvos 
atsiųstas politrukas. Lietuviai, neturėjo jokios teisės 
kandidatų siūlyti Tokios teisės neturi net Lietuvos ko
munistų partijos nariai. Lietuviai komunistai surenka 
žinias apie kiekvieną kandidatą ir tas žinias pateikia at
siųstiems sovietų atstovams. Panašūs “rinkimai” vyks
ta ir kitose rusų okupuotose valstybėse. Toki “rinkimai” 
pravedami ir pačioje Rusijoje.

mesnį jos likimą tik tiek suži-

Vincas irgi buvo

atskleisti.

VLADAS CIVINSKAS
i

(Bus daugiau)

raidų kasyklos yra sunkiai prieii

davosi, lyg tas ir jį liestų.

dabar brangiųjų akmenų> kasim ^įkainuo
tose ir toli nuo didesnių miestų .ir svarbes*-. 
nių kelių esančiose tropikų vietose. Kaip'* 
prieš tūkstančius metų, taip ir dabar nie-

antra — net ir turtingiausiose kasyklosfe 
>emeraldų tiek- maža, kad bet kokios di
desnės invėstdėijos visur surištos su didelė 
rizika.

NAUJIENOS, CHICAGO «, HX. - MONDAY, JUNE 29, 1970

nėra gyvųjų tarpe, nes turėjo

FT Venclova .
- . . . _ _______ .

laužti, pintinių brangiajai uolienai iš po

vių. Tikėjo, kad Lietuva ] 
laisva tik stiprios valstybės ap
saugoje. Tikėjo visu jų melu.

. buvo kilusi iš neturtingos šei- •
; mos. Jos tėvai buvo mažaže- •

tOKiO

'kesnių uolos tr 
sa išgarsintu tė< _ . _
tiems žmonėms būtų negirdėta.

• buvo labai mėgiama. Ištekėjo 
už mokytojo ir abu su vyrų ma
žame bažnytkaimyje mokyto
javo. Jie jau turėjo dvi dukre-
■ , i ti ~n “ ' ' ■■ -

ir reikšmingiausia. Kitos kasyklų grupės 
i Coscuez apie 15 km. i šiaurės rytus nuo 

Muzo ir Chivor — į pietus nuo Coscuez ir 
apie 100 km. į šiaurės rytus nuo Bogotos, 
jau žymiai menkesnės reikšmės.

Iš šių vietų, kaip jau minėjome, kilę 
patys didžiausi ir puikiausi emeraldai, ko
ki tik žinomi pasaulyje, bet ir čia radiniai 
iš tikrųjų toki reti, kad ir prie šiandieni
nės technikos jų gavimas nepriklauso prie 
labai pelningų verslų. Visos šios kasyklos, 
neišskiriant ir Muzo, per keturis šimtus 
metų yra daug karti] nutraukę darbus, ne 
pakeldamos nuostolių, vėl perėję Į kitas 
rankas ir pradėję iš naujo, kartais kelio
lika ir keliasdešimt metu likdamos be dė-

X*-

mesio. ■

Emeraldo depositai Uralo kalnuose ir 
savo turtingumu, ir randamų akmenų ko
kybe žymiai menkesni, negu Kolumbijoje, 
bet kol kas neturi sau lygių bet kur kitur 
pasaulyje. 
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Kai kurios pasakos ir legendos apie 
šiuos emeraldus yra šimtų ir tūkstančių 
metų senumo, tačiau iš tikrųjų jų priežas
tis yra ne emeraldai, bet žalieji granatai, 
kurių šiuose kalnuose daug ir kurie savo 
išvaizda tebeklaidina nepatyrusius bran
giųjų akmenų žinovus. Patys pirmieji 
emeraldai čia surasti tik 1830 m. vasarą, ir 
tai labai atsitiktinai. Azijos Urale, apie 80 
km. i rytus nuo dabartinio , Sverdlovsko, 
Tokavaja upės pakraštyje rusas kaimietis, 
apžiūrėdamas audros išversto medžio šak

26-
Po poros metu kasyklų darbai buvo nu
traukti, kasyklos apleistos ir užmirštos. 
Keliolika metų vėliau kitas ispanas Benito 
de Povedo, tarnybos reikalais lankąs šias 
apylinkes, buvo laimingesnis.. Viename 
indėnų kaime jo arklys paspyrė nedidelį 
žalią akmenėlį, ir jis pakėlė ji nuo žemės.

— Koks čia akmuo? — paklausė jis pir
mą sutiktą indėną.

— Tap-y-car (žalias akmuo), — buvo 
atsakymas.

— Kvaily, aš ir pats matau, kad jis ne, 
raudonas, — pyktelėjo ispanas, — bet koks 
jo vardas.

Indėnas kitokio vardo akmeniui nežino
jo, tik parodė ranka į netolimus kalnus ir. 
sumurmėjo, kad ten tokių akmenų yra 
daug.

Kiek šis atsitikimas tikras, kas čia da
bar pasakys, bet tokia yra išlikusi tradici
ja apie emeraldų atradimą garsiųjų Muzo 
emeraldų kasyklų regione.

Visi pagrindiniai Kolumbijos emeraldų 
telkiniai yra kalnuotoje ir laukinėje srity
je apie IW) — 120 km. i šiaurės vakarus, 
šiaurę ir siautęs rytus nuo sostinės Bogo
tos. Muzo kasyklų grupė, išsimėčiusi prie 
to paties vardo miėst< lio, per paskutinius 
keturis šimtus metų yra pati turtingiausia 

ra. Ji buvo Lietuvoj, bet trem
tyje neatBikurė. Amerikoje, tie
sa, yra ALTS, bet tai Amerikos 
tautininkų organizacija, turinti 
apsčiai narių ir, sakyčiau, pra
šiai besirrikškianti Lietuvos lais
vinimo darbe, dabar net ir Alto 
vadovybę turinti savo rankose

Siūlyčiau tik tiems KDS, LTS 
ir LRS atstovams pasirūpinti, 
kad jų partijos susiorganizuotų 
realybėje, kad jos turėtų savo 
organus, savo vadovybę, iš ku
rios jie gautų sau mandatus.

Kai jie turės savo tikras par
tijas ir kai tos tikrai egzistuo
jančios partijos juos kontroliuos 
ir koreguos, tai jie, reikia ma-

nėra.

L — Krikščionių Darbininkų 
Sąjungos, (sutr. KDS) iš tikrų
jų realybėje, niekuomet nebuvo 
ir dabar nėra. Tai koL V. Vai
tiekūno ir Dr. Jono Griniaus pra
simanymas, jų fantazijos kūri
nys. Jiems tos partijos prireikė, 
kai nepasisekė jų tikrai parti
jai — tai L*FB užvaldyti LDF. •

zistuojančią politinią partiją 
vardu.

Nesant tų partijų, nėra kas 
tiems fikcijų atstovams paprieš
tarautų, kas jų siūlymą atšauk
tų, jj panaikintų. Tai labai blo
gai, ypač, kad tie trys mūsų vei
kėjai, niekeno nevaržomi, gali 
dar ir daugiau visokio blogio 
Vilkui nesančių partijų vardu 
padaryti.

Jei pasakysi, pvz., fikcinės 
KDS atstovui koL V. Vaitiekū
nui, kad jo partijos išvis nėra, 
tai jis, rodydamas Į save pirštu,

t :

Iki šio meto rusai pasirinkda^s|3blonialiiiei savo po
litikai pritariančius ir ištikimus z įes, bet iš Lietuvos 
“rinkdavo” lietuvius, iš Ukr
Gruzijos i— gruzinus, bet birželio mėnesi vykusiuose 
“rinkimuose” Lietuvoje “rinko” ir rusus. “Rinko” ne 
Lietuvoje ilgesnį laiką gyvenusius rusus, bet šiandien 
Ljetuvą jėga valdančius rusus. Vyriausiuoju pietų Lie
tuvoje esančių sovietų karo jėgų viršininku yra genero
las Nikolaj Ogarkov. Jis buvo vienintelis “lietuvių” kan
didatas Į “aukščiausią tarybą” Alytaus rinkiminėje apy
gardoje. Gen. Ogarkov, aišku, ir “išrinkias”. Rytų Lie
tuvoje sovietų garnizonams vadovauja rusų k generolas 

les. Visa siela buvo atsidavusi 
mokyklai.

Kęstutę susitikau Kaune oku
pacijos metu, bolševikų sušauk
to] garsioj mokytojų konfe
rencijoj. Jfbuvo taip pat links--'

vyne, atleisk. Klydau...”

Labai gera mokytoja buvo
Katarhaa, kuria artimieji vadiri- . J . Vjt . . t 
davo Katriute/ Ji buvo išlėkė- daug uukstai rtele no^s.
jot ir turėjo dviejų metų (luk- i^dunn-

rinkiminėje apygardoje ir jis atstovaus Lietuvą Maskvos

mas 19-10 m. birželio Įvykiai su
krėtė visą normalų Lietuvos gy
venimą. Gyventa nežinioje ir 
visi jautė virš krašto pakibusią 
nelaimę. Spaudoje, per radiją 
ir nesibaigiančiuose mitinguose
visaip , dergiama buvusi nepri
klausomos Lietuvos praeitis ir 
jos veikėjai, ypač tie, kurių oku
pantams ir jų pakalikams nepa
sisekė pačiupti Be to, Į padan
ges keliama “laimė”, kurią mas
koliai ant tankų Lietuvai atnešė. 
Iš savo tamsių landynių išlindo 
visokį valkatos ir kriminalistai. 
Visą triukšmą kelti jie buvo 
pirmieji okupanto talkininkai.

štiir talentinga mokytoja; Pin

“aukščiausioje taryboje”. Kino režisierius Lev Kulidža- 
nov Maskvoje atstovaus Vilniaus kolchozininkus ir pa
našiai. " ‘ ■;

Po 25 metų “socialistinės santvarkos” Lietuvoje, po 
tokio didelio skaičiaus vargo ir skurdo, kurį turėjo pa
kelti visi Lietuvos gyventojai, komunistai neranda Lie
tuvoje žmonių, kurie galėtų Lietuvą atstovauti “aukš
čiausioje taryboje”. Komunistų pąrtijon privaryta tiek

tinė ir okupacijoj. Sa-

šiaudo griebiasi. Taip ir šios ne-

tuos, km

Etšva-

geriau atstovauti, negu kažkoks Ogarkovas ar Jefimo- 
vas? Nejaugi Maskvoje lietuvius turi atstovauti zmo-

kams? Nejaugi visoje Vilniaus srityje' nėra nei vieno 
kolchozininko, kuris savo apylinkės gyventojų vardu ga
lėtų daugiau pasakyti apie gyvenimą kolchoze, negu di
džiausias privilegijas turįs kino režisierius Lev Kūlidža- 
nov? Nejaugi tas “komunistinis auklėjimas” yra toks 
silpnutis, jei per 25 metus neišaugirio komunistams išti
kimo lietuvio? Kodėl rusiški deržimordos turi atstovau
ti dzūkus ir rokiškėnus?

Vadinamoje “tarybų Lietuvoje” jokių tarybų nie
kad' nebuvo ir šiandien nėra. Vietoj rinktų vietos ats
tovų, sovietinėse “tarybose” lietuvius atstovauja okupa
cinės rusų kariuomenės generolai ir. sovietinių laivų ka
pitonai.

ms, raao nu žalius aKuienelius, ir savo 
spalva, ir forma nepanašius į žaliuosius 
granatus. Po poros metų' ši vieta jau buvo 
garsi emeraldo kasyklomis, kurios vienu 
laiku buvo laikomos netgi turtingiausiomis 
pasaulyje. Bet greit paaiškėjo, kad ste
buklų ir čia nėra,, kasyklų turtingumas 
stipriai perdėtas, o randamų akmenų tiek 
maža, kad jų neužtenka kasyklų išlaidoms 
apmokėti. Emeraldai su didesnėmis ar 
mažesnėmis pertraukomis čia kasami iki 
dabar. Pokariniais laikais kasyklų pro
dukcija laikoma paslaptyje.

Tokavaja kasyklose rasta daug stambių 
akmenų, bet visi jie blankios spalvos, ne
švarūs, nepakankamo skaidrumo ir tuo 
pačiu menkaverčiai. Tik smulkieji Uralo 
emeraldai, retais atvejais iki 2 kt dydžio, 
savo spalva ir kokybe priartėja prie Muzo 
emeraldų. Visur šiose kasyklose su'emeral- 
dais randama topazų, kvarco, granatų ir 
kt brangiųjų akmenų.

Nuo 1913 m. emeraldų randama Bra
zilijoje, Bahia ir Minas Geraes valstijų pa
kraštyje. Iškasami akmenų kokybė pras
ta, o ir tokių nedaug Kartu su emeraidais 
randama labai aukštos kokybės turmalinų, 
žalumu labai primenančių emeraldus ir 
brangenybių rinkoje pažįstama Brazilijos 
cmeraldo vardu. | •

Nedideliais kiekiais emeraldų randama 
pietinėje Rodezijoje, Pietų Afrikoje ir jų 
kaimyniniuose k aštuose. Šitų kraštų ak- 
mens yra smulkūs,^ retai virš vieno kara-

-...

to dydžio, menko skaidrumo, blankūs spąL 
va, pilni debesuotumų; toli nuo bran
giesiems emeraldams taikomų standartų. 
Taip vadinami Tanzanijos emeraldai yra 
šiuo skambiu vardu vadinami žalieji tur- 
malinai. Po' keliolika Įvairaus didumo 
akmenų rasta Australijoje ir šiaurės Karo
linoje, JAV,' bet kur jų pagrindiniai de- 
positai ir koks tų depozitų turtingumas

Baikalo ežero ir užbaikalyje, randama ne
maža berylo akmenų, jų tarpe ir emeral 
dų, bet kokia jų kokybė ir kokia produk
cija, kol kas tebėra paslaptis.

Karalienės Kleopatros emeraldų kasyk
los, esančios rytinio Egipto kalnagūbriuo
se tarp Raudonosios jūros ir Asawano už
tvankos Nile, yra savotiška muzėjinė re
tenybė, parodanti emeraldų ieškojimą 
prieš tūkstančius mėtų. Ši vieta kalnuota, 
apsupta dykumų, negyvenama-ir apleista, 
toli nuo vandens, kepinama tropikų sau
lėj ir džiovinama sausrų,. todėl dabar vi
sai nenuostabu, dėl ko ištisiems penkioli
kai šimtmečių ji buvo dingusi visiems iš 

'akių, įkartu taip užkonservuodama kasyk
lų Įrengimus, tartum jie dar neseniai būtų 
apleisti. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad 
emeraldai čia buvo kasami labai primity-

TERR A, 3237 W. 63rd St, Ch icago, Iii. .
Telef. 434-4660

Skaitote’ir’pUtMkite,



DETROITO LIETUVIŲ

■

TĖVAS IR SŪNUS

EUDEIKIS
Laidotuvių direktoriai

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Phone: YArds 7-1911

GARSINKITE Š "N A U JIE N O S E

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

jog viskas maždaug taip -įvykę, 
kaip prieš prasidedant buvome 
skelbę ir jog pavykę, su didžiau-

bendrai paėmus, ponia Pliuško- 
riienė tikrai jau. žvaigždelė. Ją 
verta didelių minėjimų progra- 
mosna kviesti, onetrukus bus 
verta ir Čikagon importuoti, kai 
lietuvių Operoj tinkama rolė ra
sis. Norėjau po programos ją 
'kur nors surasti ir patardyti, 
bet nesuradau. Sužinojau tik,

PLEASE!
Only job can

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

kauskas tebegyvena Lietuvoje. 
Jis neabejotinai yra dėkingas Še- 
tikai už jo žmonoą globojimą ir 
išlaikymą. Tas mums nesvarbu.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

yra prieštaravimas. Iš Toronto 
pakviestas kun. Benediktas Bag
donas, pranciškonas vienuolis, 
kuris yra buvęs trejetą metų mū
sų kolonijoje ir gerai žinantis vi
sų gyvenimą, sveikino ir laimino 
Šetikų vedybinį gyvenimą. Gal
vojau, juk ir kun. Mikalauskas 
yra pranciškonas, kaip jis dabar 
jausis. Ir man .nebeaišku, kaip 
čia iš tikrųjų yra su tomis vedy
bomis, ar jau bažnyčia leidžia 
visas pripažinti teisėtomis?

Buvęs teisėjas Lietuvoje J. 
Blužas savo kalboje labai išgyrė 
Adolfą šetiką ir kunigą Bagdo
ną,’ sakydamas, jog tą kunigą 
verta nėštrant rankų...

Balius buvo tikrai šaunus, vi
si linksmi ir patenkinti. Retai 
tokių parengimų yra. Dalyvis

Marius Katiliškis, ex promptu 
parašytame vaizdelyje, davė ke
letą stiprių personažų, gyvų žmo
nių, su krauju ir kūnu. Pabaiga 
buvo truputį per staigi ir neį
tikinanti, nors vėliau girdėjau, 
ten būta tikro atsitikimo.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

vardu leisimą laikraštėlį) palik
ti iš pačių vaikų tarpo sudary
tai, sakysim, 2-3 asmenų redak
cinei komisijai. .Palikti jiems, 
bet tik jiems, teisę ir gramatines 
bei sintaksės klaidas apdoroti. 
Apdoroti tiek, kiek jie sugeba. 
Tuomet tai turėtume tikrai vai
kų pastangų vaisių ir jis būtų 
mums pats mieliausias, nors ir 
su tūkstančiu klaidu.

YArds 7-1741 - 1742

Liūne Sutema, be abejo, tu^ 
tėjo poetinį žodį iš didžiosios. Ji 
mokėjo ir skaityti. Nors jos 
“Tikrovė” tikra tik pačiai poe
tei bet ir klausytojas spėjo šį

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

Colborne ir Toronto.

Rengėjai — S. Ulbinas, P. Pol- 
grimas ir A. Lukas, — dideli A

Publikos mylimoji čia buvo 
solistė. Na, ir turi balselį! Jei 
dar mikrofoną arčiau, tai būtu
me netekę baltųjų rūmų visų 
langų stiklų... Kiek aš diletan
tiškai suprantu, balsas dar rei
kalingas šlifavimo ir reikalinga

/Dar apie Skambutį
Birželio 3 Naujienose,' aprašy

damas Lituanistinės m-los mok
slo metų užbaigimo iškilmes, ga
le pastebėjau, jog išleistas mo
kyklos “metraštis” Skambutis 
“su dailiais, trumpais tų pačių 
tėvų rašinėliais”. Vis dėlto, prieš 
einant vasaros atostogų, šie’pa
skutiniai septyni žodžiai grau
žia mano sąžinę.

Skambuti pavarčiau ten pat, 
programos'metu. Paskaičiau tris 
ar ketonus trumpus rašinėlius 
iš pirmųjų puslapių ir nuspren
džiau, kad nė pats geriau nepa
rašyčiau: trumpi: dailūs saki- 
niukai; ne tik nosinės, bet ir sky
ryba be priekaištų, žinau, kaip 
tokie rašinėliai gimsta. Kad ir 
vaiko rankute, bet tėvelis ar ma
ma, kartais ir abu, rašo...

Vėliau Skambuti perskaičiau 
ištisai ir labai atidžiai (nagi, dar
bo metu...). h* turėjau nuomonę 
pakeisti. Mat, kai tik pradėjau 
skaityti aštuntokų darbus (o jų 
didžiuma Skambučio gi prirašy
ta), tai ir pamačiau, kad jų pa
čių rašyta viskas. .

Jų ir sakiniai ne tokie dailūs, 
vietomis vos gali susigaudyti. 
Bet, vistiek, tai yra jų kūryba ir 
skaityti baisiai miela. Tik gra
matines klaidas jų mokytoja, p. 
Jūratė Pečiūrienė, ištaisiusi 
(apie tai pati sutikta aiškino), 
šis paaiškinimas kartu yra ir at-

čia, paveiksle ne kokia raketa, bet garo generatoriaus dalis. Bran
duolinio reaktoriaus, kuriame bus skaldomi atomai, sukeliamas karš
tis pavers 10 milijonu galonę vandens kiekį į garą, kuriuo bus gami
nama elektros energija. Jėgainė negamins sveikatai pavojingą du
mp ir neterš oro. Garo katilas sveria 570 tony. Jis yra 73 pėdy 

ilgio Ir 13 pėdp pločio.

gerbti jį vedybinio gyvenimo 
proga. Daug-pasakyta kalbų ir 
sveikinimo. Visi žino koks tas 
vedybinis gyvenimas ir niekam 
neužkliuvo, ;Kaip kas nori gy
vena, ypač po šio antrojo pasau
linio karo, kuris sumaišė pusę 
pasaulio. - '

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, FCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71$t ST. 

Va!.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Xetvirtad. nuo 6—8 vai.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rex. telef.: 448-5545

bažnytinės pusės, kada dabar 
tiek daug įvesta pakeitimų, šia
me pokylyje stebėjau ir supra
tau,. kad ir verbose yra stiprus 
pasikeitimas ^Vietos klebonas 
Mikalauskas nepripažįsta šetiko 
vedybų, nes šetiko žmonos, Al
binos Grakauskienės, vyras Ora-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST 
DALYSE

NIAGARA FALLS, ONT 
šaunus pokylis

perkrausTyaaai 
MOVING 

Leidime! — Pilna' apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. i E R INAS 
2047 W- 67th PL-WAltwook 5-8063

Galingas 10JXW STU'S 

VĖSINTUVAS IMA TIK 73 AMP. 

Tinka įjungti visur.

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 ■■ •

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayettTs^
.. III.   ■■ I —■—WM—■  ■ .n.—■

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BEVERLY HILLS GBLINYČtA
GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonais PR 80833 hr PR 84)834

te birželio 13 d., šeštadienio nak
tį, ponų Vaškelių kotelyje buvo 
suruoštas balius, turtingas val
giais ir gėrimais. Svečių buvo iš

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

300. Daugelis jų — iš Detroito.
Jei kalbėt apie jaunųjų poezi

ją, tai, šalia Saulaitytės, jau vi
sur skaitytos ir pripažintos, čia 
stipriausia pasireiškė ž. Bilai- 
šytė. Slapšys, moterys sakė, ža
vėjęs vyrišku grožiu, tad nesvar.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

DR. P. TOMASONIS 
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso* telef u HEmloek 4-2123 
Retid. Mhtt Gibson 8-6195 

Priima ligonine pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
H neatsiliepia, tai telet 9, 84186

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentusatsikviestigimir.es 
į. Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
- AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western 'Ave.
Chicago, Illinois 60643

' TeL 238-9787-8

DR.EDMUKD L CiARA > 
•«. *4 aivtcct

iel.: GK 4riM00 į
pagal ausiuuimu: rum., ketv. 

a—», auu-au., penkL iu—4, ir5
sesuo, xu—2 vaL '

Rez. Gl 80873

OK. W. M. ElSiN - E1SĮNAS 
IK MUIIČKV i-iuUb 

uiivcKOLQGlNE CHIRURGIJA 
Oisž- Oo. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Vaianuos pagal susitarimą. Jei neat-

DR. S. BIE2IS 
f«lef4 Hcoapea *17 U 

GtDYKMAS IR CHIRURGAS 
4148 WEST 63rd STREET 

VaL: iuu dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
USUI aauwueauus u pemtudiemais. 
ixeciao. ir sexmad. omas uždarytas. 

Rku 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7868

„p. Šileikis, o. p.
Vgą ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
Hl dažai- Speciali pagalba ko|om> 
' (Arch Support») ir t V

VaL: 9—4 tr 6—8. Seštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

UK. K. G. DALUKAS 
AKUMbKMA IK MUtfeKV UIVOS 
GlNEKOLOGtHB CHIRURGUA 
6449 So. PuiasKi Kd. (Crawford 

«tea»cal Bbiklingj. TeL ^.U S6446 
Pnuna ligonius pagal susitarimą. 

Jei uealsiuepia, somomu 3*14-0012

UK. PETER BRAZIS 
m T SIČIAM a«O SURGBVN 

2434 WEST 71st STREET 
Otrias: Hemlock 44849 

RMkU 368-2233 
UFia>U VALANDOS.

i'tnaad., Ketviruo, nuo l—4 ir 
aiiuūu, peusuaiejų nuo I—S, tree, 

ir sesuo. Ūkui susitarus.

Or. Ant. Kuaoko kabinetą perėmė

Oy'gaKMS

.c...

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rer, tėL: SyA 5-3099

DR. VH. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirnL, antrad^ trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal ;

OK. A. JENKINS
GY D O OJAS "IR CrttKUKGAS 

3S44 WEST 63rd STREET
OKliu VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
irec. ir šeštaa. uždaryta

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

- 1 ..............."■ " ■* , ... -
TėL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

- ■
'Valaiidos: pirmad^'ketvirtad.* 5—8.

(PUTRAMENTAS)
Unkmnmo arba Iffiderio valandoje 
gražiausius fHAs ir vainikai, antka

pių papoeUmai tr sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(Atkelta iš 2-ro psl.)
Solistė Ona Pliuškonienė (me- 

zzosopranas?) padainavo V. K. 
Banaičio “Anksti rytą atsikė
liau”, “Anoj pusėj marelių” ir 
St. Šimkaus “Išėjo tėvelis”.

Ilgą poezijos kūrinį (“Tikro
vė”) skaitė Liūnė Sutema. Ma- 
rius Katiliškis perskaitė, kaip jis 
pats pradžioj ąspėjo, “vaizdelį 
be vando”.

Vėl O. Pliuškonienė: S. Čerie- 
nės “Rauda”, K. Kavecko “že
mei” ir “Pavasaris”, A. Vana
gaičio “Aš bijau pasakyt” ir, bi- 
sui, K. Kavecko “Na, tai kas”. 
Solistei abiem išėjimais akom
panavo Alvydas Vasaitis. Jūratė 
Pečiūrienė programą pradėjo ir 
gale dalyviams padėkojo. Publi-

DR. ANNA BALIONAS
MOStMS

IR GfeRKLtS LIGOS
PBn&mo akinius

ms W. STREET
telstei
Meta

AAfidien uuo 10 Ui 13 vaL ryto, 
uitu i na o vai, vaK Tree. uxOaryw, 
utgwnus ppnwu UM sušiurus

■ ■

LIETUVIS OPTpMETRlSTAS

• 4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, ill. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ "SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo S iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA -LIETUVIŠKAI 5 
2618 W- 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir «

SOPHIE BARČUS
RADIJO-ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių ka!ba: kasdien nųo pirma-

ūS

dokumentusatsikviestigimir.es


landos vakaro.

Grant parko koncertai

JONAS VALAITIS.

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba

$5,000 minimum
2 year certificate

Chicagos Parkų Distriktas pa
sižada “padėti visas pastangas”,

PER LIEPOS KETVIRTĄJĄ 
PRAŠO LAIKYTIS ŠVAROS

P. NEDZINSKAS, 4065 Ącher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

kombinavusios Amerikos Revo
liucijos Dukterys. Naująją pa
ruošė Mrs. Sanford Hutchinson 
iš Greenfieldo.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

Nauja (Ilinojaus vėliava
Nuo šios liepos 1 dienos Uli- 

nojus puošiasi nauja oficialia vė
liava, kuri mažai kuo tesiskiria 
nuo senosios, oficialiai priimtos 
1915 metais.

Call: Frank Zapoli* 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

Trisdešimt šeštasis Grant Par
ko simfoninių koncertų sezonas 
prasidėjo kaip skelbta praeitos 
savaitės trečiadienį, birželio 24 
d. su gera programa keturis sy
kius per savaitę.
\ Antroji koncertų savaitė pra
sideda ši trečiadienį, liepos 1 die
ną, kaip visuomet nuo 8 vai. va
karo, Brian Priestmanui diriguo
jant. Programa sudaryta iš Ban
delio, Bacho, Rossini ir Stoelzel. 
Ta pati programa bus ir penkta
dienio vakare, liepos 3 d.

šeštadienį ir sekmadienį, lie
pos 4 ir 5 d. visa programa su
daryta iš Gershwino kūrinių. Di
riguoja Skitch Henderson.

Trečiąją savaitę Grant Parko

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA5-2787

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Passbooks

5’/z% 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

dines ir kitokias maisto ir kfc 
liekanas. Parkų distriktui jer 
metus kaštuoja po-daugiau kaip 
$150,000 apterštus pašalius ap
valyti.

Visa tai yra apmokama iš mo
kesčių mokėtojų kišenės.

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

1142 W. 17 ST., CHICAGOJE.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

MISCELLANEOUS FOR SALE 
JvairOs Pardavimai

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

A. & U INSURANCE * REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, JUNE 29, 1970

GIRL FRIDAY $120.
Must have good typing skills, 
phone work, variety of duties. 
Also 2 secretarial positions.

Call Jean Cane
HOLMES & ASSOC.

939-7633

“Pagerintoje” vėliavoje po 
emblema įrašytas žodis “Illi
nois”. Emblemos dešinėje yra 
oranžinės spalvos saulė, kurios 
geltoni spinduliai krinta į mėly
ną vandenį. Vėliavoje yra dvi 
datos: 1818 (tais-metais Illino- 
jus priimtas į uniją) ir 1868 
metai, kuriais Illinojus gavo sa
vo valstybinę antspaudą.

Galbūt žymiausia naujovė, tai 
kad aras vėliavoje dabar nebe
turės suriestų aštrių nagų, kaip 
kad turi ligšiolinis aras. Aiški
nama, kad senasis aras rodė, jog 
Ulinoj us savo valstybę susikūrė 
karo keliu.

Ligšiolinę vėliavą buvo su-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimu ir Talayma* 
2646 WEST 69th STREET 

T«Lž REpubUc 7-1941

SKUBIAI PARDUODAMAS PATIKI
MAS prie fil-mos ir Campbell. 6 kam

bariu mūras su 3 miegamais.
PR 8-2236

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

Apskaičiavimai nemokamai. , 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domai Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave, 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI7-3447

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir 1.1.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. . TEL. VI 7-9327

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

prie Marquette Parko. Parodysime. 
.$44.000.
I TVIRTAS 7 KAMB. mūras, moderni 
.kabinetu virtuvė, gazu šildymas; 2 
jauto mūro garažas, arti naujo vienuo
lyno'. $20,500. r'

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

ilgametis pedagogas Lietuvoje, 
svetimoj literatūros vertėjas, 
kūrėjas eilėdarininkas. J. Va
laičio vėliausias leidinys: “Seno
vės Lietuvių Dievai”, tai eilėda
ra parašytas kūrinys, kuris atsi
spindi protėvių mitologija, tau
tosaka, o kai kur užčiuopiami 

ir istoriniai faktai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

10 nuošimčių iš tų virš 20 tūks
tančių nužudo kriminalistai.

“Vienintelė priemonė sustab
dyti žudynes ginklais, reikia su
stabdyti ginklų trafiką”, mano
Kane. '

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavtomd

Lenkai perspėja nesiųsti 
Lenkijon dolėriy laiškuose

Chicagos lenkų spauda paste
bi, gaunanti daug nusiskundimų, 
kad į Lenkiją siunčiami laiškai, 
ypač Kalėdų laikotarpyje, api
plėšiami, dingo arba buvo išvog
ti juose įdedami doleriai

Lenkijos susisiekimo minis
terija padariusi tyrimą ir išlei
dusi ilgą komunikatą, kuriame 
aiškina, kaip sunku esą laiškų 
plėšikus sugautiį Dėl to minis
terija pataria “vengti siųsti dole
rių banknotus paprastuose laiš
kuose, juo labiau,, kad tai esą 
draudžiama tarptautinės paštų 
konvencijos. Lenkijos paštas ne
imąs jokios atsakomybės už api
plėšimus ne tik paprastų, bet ir 
apdraustų laiškų.

ROŽYTĖ RUDYTĖ

Rožytė Rudytė, 17 metų duktė žinomų lietuvių visuomenininkų inž. Antano 
ir Marijos Rudžiu, gyv. 9339 So. Oakley Ave., Chicago, ūl. Jos tėvelis yra 
buvęs Alto pirmininkas, patarėjas Kersteno Komisijoje, mecenatas litua
nistinių mokyklų, Lietuvių Operos ilgametis mecenatas. Buvo vadovas 
amerikoniškose ir lietuviškose organizacijose, kaip Lietuvių Prekybos Rū
muose, Lietuvos Vyčiuose. Lietuvių Katalikų Federacijoje ir* visoje eilėje 
kitų organizacijų. Ponia Marija Rudienė yra daug pasireiškusi ne tik Balfe, 
Bendruomenėj, bet ir bendroj labdaros veikloje. Ji buvo 1970 m. Gintaro 
Baliaus debiutančių pirmininkė. Ponai Rudžiai Įdeda daug darbo ruošdami 
simpozijumus ir pasikalbėjimus tarp Įtakingų amerikiečių ir lietuvių jų 
vedamoje Lietuvių Radijo Forumo programoje. Rožytė padeda tėveliams 
paruošti programą, atlikdama įvairius stenografijos ir lengvesnius techni
kinius darbus. Ji yra lankiusi' Putnamo seselių akademiją, o š. m. birže
lio mėn. baigia Maria High School. Rožytė priklausė prie busimųjų moky
tojų, atletų ir knygyno klubų. Ji yra buvusi aktyvi lietuvių skautė Putna- 
me. o Čikagoje dirbo su Čikagos skautėmis. Ji $ metus priklausė prie jau
nųjų Ateities šokių grupės. Rožytė yra plačiai keliavusi po visą pasauli su 
savo tėveliais, bet ir tuo pačiu sykiu, yra susipažinusi su Lietuvos kova dėl 
laisvės. Tikimės, kad ateityje Rožytė pasireikš Čikagos Lietuviu Moterų 
Klube tain aktwiai. kaio ir jos sesuo ponia Margarita Krupa. ŠĮ rudeni 
ji planuoja lankyti St. Xavier kolegiją ir ruošiasi pedagogės karjerai. Ji 

dalyvavo Gintaro bankete ir buvo debiutante.

kad Liepos Ketvirtosios savait
galis čikagieeiams praeitą ra
miai, saugiai, patenkinamai, ir 
švariai. Parkų komisionierius 
savo atsišaukime į piliečius kvie
čia plačiai naudotis parkais, mau
dyklėmis, paplūdimiais, uostais 
ir rekreacijos įrengimais, prašy
damas laikytis tvarkos n* švaros. 
Parkų personalas per garsiakal
bius perspės publiką atrinkti sa-

Londono Westminster ligoni
nės ir Redwill Group ligoninių 
mokslininkai nustatė, kad prieš 
odos vėžį gerai veikia rauplių 
skiepai. Kaip “British Medical 
Journal” (t. 2/70 psl. 512) pra
neša, 60 nuošimčių apsirgimų 
vadinamąja intradermaline me- 
lanomene nuo tų skiepų visiškai 
pagiję.

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

YOUNG MEN 
FOR SHIPPING AND 

DELIVERY 
Must drive. 

ASSOCIATED GRAPHIC 
WE 9-2526

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
MKAMNŪS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuekpotating" darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-0047

ROSCOE n? ASHT.AND 
APYLINKĖJE 

^nuomojamas 5% kambarin naujai 
išdekoruotac butas. Moderni virtuvė 
r vonia, šildymas, virimui krosnis ir 
šaldytuvas. Arti susisiekimas, krau

tuvės. Pageidaujami suaugę. 
Tel. 472-7682

For general home maintenance in 
residential home in Northern suburb. 

Top salary tor right person.

433-5580

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX.

•> INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Raupliy skiepai nuo 
odos vėžio

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

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

$29.500 
Tel. 422-3650

PARDUODAMAS, pora, kartų naudo
tas akordeonas CROWN. $450. 

Skambinti tel. 733-4657 po 5 vai. vak.
, . . ... . ■

NAMAI — PAGUODA
REZIDENCIJA — puiki 14 m. re

tenybė. 9 kambariai (5 mieg.), 2% 
vonios ir viskas, kas reikia moderniai 
šeimai $41,900

2 BUTŲ 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 
vietą, vertą pasigėrėjimo. Prašome 
kreiptis.

Tabletės vietoj skiepy
Prof. Helmut Stikl. (Stiklius)

Bavarijos skiepijimo ' instituto I koncertai prasideda viena va- 
Miunchene vedėjas, su kolego- landa anksčiau, tai yra nuo 7 va
rais ištobulino nuo raupių skie
pus miltelių formoje. Tuos per 
burną, piliulių ar tablečių formo
je, paimamus skiepus prof. Stikl 
išbandė su beždžionėmis, su sa
vo bendradarbiais ir pats su sa
vim. Tačiau tokia skiepijimo 
priemonė dar plačiai nebūsianti 
vartojama, kol nebūsią išspręs
tos dar kai kurios “mažos proble
mos”.

WISCONSINE. prie Delavan ežero 
kranto. parduodami vasarnamiai. 

$16,500. Skambinti savininkui 
455-4363 .

Prostata gydoma 
be operacijos

Dr; Irving M. Bush, Cook ap
skrities ligoninės urologijos de
partamento vedėjas, pranešė 
Amerikos gydytojų draugijos 
suvažiavime Chicagoje, kad nau
ja procedūra elektros priemonė
mis gydyti prostatos obstrukci
jas davė gerus rezultatus 41 at
vejais iš 50. Naujasis metodas 
būsiąs naudingas tais atvejais, 
kur daryti operaciją atrodo ri
zikinga.

$1,000 minimum
1 year certificate- 

Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

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

— Z. Umbražiūnas, nekilno
jamo turto pardavėjas, keliau
tojas, nesenai grįžo iš kelionių 
po pasaulį. Jis atlankė Austra
liją, N. Zelandiją, P. Vietnamą, 
Kambodiją,' Japoniją ir Expo. 
Z. Umbražiūnas parsivežė tris 
tūkstančius skaidrių.

— J. Breivė, Ciceroje esančios 
JIB laboratorijos vedėjas, iš
skrido į Europą, kur jis ketina 
mėnesį kitą praleisti. Šveicari
joje jis turi atidaręs savo skyrių, 
tad pirmiausia ir vyks ten to 
skyriaus reikalų tvarkyti. Eu
ropoje jis turi nemažai pažįsta
mų. kuriuos, sutvarkęs savo rei
kalus, bandys aplankyti. Jo JIB 
laboratoriją prižiūrės jo sūnus.

— Liepos 1 d. užsidarys cice- 
riečiams gerai žinoma “Panevė
žio” užeiga. Ar kas ketina pe- ~

HELP WANTED — MALE 
Derbininky Reikta

Neregistruoti ginklai 
daugina žmogžudystes
Francis P. Kane, Chicagos me

ro specitalus asistentas ginklų 
.-registracijai, praneša, kad Chi

cagoje iki šiol daugiau kaip 410,- 
000 šaudyklių buvo užregistruo
ta, bet tuo pačiu metu dąugiau 
kaip 4,000 asmenų buvo areštuo
ta už ginklų neregistravimą. 
Daugumas tų neregistruotų gin
klų ir tokie, kurie buvo savo nor 
ru atiduoti policijai, sutirpyti 
plieno liejyklose.

Daugiau kaip 20,000 žmonių 
Amerikoje kiekvienais metais 
miršta nuo šaunamųjų įrankių. 
Iš to skaičiaus virš 50 nuošim
čių yra savižudybės šaunamais 
ginklais, 12 nuošimčių nusišau
na ar nušauna per neatsargumą, 
likusioji dalis yra žmogžudysčių 
aukos daugiausiai iš aistros. Apie

Kalifornijoje įvyko moterų plaukų šukuotojų varžybos. Trys p- 
veiksle matomos šukuosenos tapo pripažintos geriausiai tinkaneiom 

jaunoms mergaitėms. ■

NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
^259 So MAPLEWOOD AVENUE

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo* 
savybių pizkiraas - pardavimas, 
šioje kontoroje daromi ir fii

mai, income tax ir Įvairilš kitol

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

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

• -PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

REAL ESTATE FOR SALE 
Nm. tame Panhvimui

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

For secretarial Service.
Hourly rate. , 
Full time'.

DEPENDABLE MAN 
WANTED

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACLJU, KREtPKHtS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

koncertams diriguos Elyakum 
Shapirra; trečiadienio ir penk-- 
tadienio liepos 8 ir 10 d. progra- ’ 
ma sudaryta iš Stravinskio k- 
Shuberto simfonijų ir Sibėliaus 
smuiko koncerto su solistu smui
kininku Erick Friedmanu.

Primintina, kad sekmadienių

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

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

Top salary. Northern suburb.
Good transportation.

Tel. 433-5580

HOME INSURANCE

NSUREt




