
Th* Fint and Grafini Lithuanian Daily in Amrka

.yf.. .

THE LITHUANIAN DAILY . NEWS 1 "' ■ 1 <f.......... . ....... .... .................................. II ■'

Over Ona Million Lithuanian In Tht Unit ad StnM

VOL. LVH Chicago, Ill. — Trečiadienis, Liepos-July 1 d., 1970 m. Kaina 10c 154
Periodical Division

NAUJIENOS
•h* Latbuajkiaa Daily N«w»

^wblubed by Tk« Lithuanian New, Publishing Co-
1739 So. Halsted Street, Chicago, HI 60608 

HAymarket 1-6100Karšta, tvanku.
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29

Library of Congress Gr. f®’ 
'—i __

_     Washington, D. C. 20540 ■

PREZIDENTO KALBA A
/ -   - - - - ' ...

SUSIRENKA BRITŲ PARLAMENTAS
Sklandus britų vyriausybes perdavimas

LIUKSEMBURGAS. — Britanija vakar pradėjo formalias 
derybas su Bendrosios Europos Rinkos vadovybe dėl įstojimo į 
rinką. Britanijai atstovauja ministeris Europos reikalams Anthony 
Barber, tačiau atidarymo ceremonijose dalyvavo ir užsienio rei
kalų ministerię Sir Alec Douglas-Home. Britanijos premjeras 
Edward .Heath yra gerai susipažinęs su rinkos klausimais, nes jis 
buvo pirmas britų atstovas derybose dėl britų įstojimo. Tuo metu, 
1963 metais, Britanijos priėmimą sutrukdė Prancūzijos prezi 
dęntas Charles de Gaulle.

Rytoj Britanijos parlamentas 
susirenka savo pirmo posėdžio, 
kuris susidės iš karalienės Elz
bietos “kalbos iš sosto”, kurioje 
karalienė nušvies naujos vyriau
sybės programą. šis įvykis, pa
prastai, surištas su senų tradici
jų’ ceremonijomis. Karalienės 
kalbų-prašo naujos vyriausybės 
darbų planuotojai.

Britanijoje valdžios perėjimas 
iš vienos partijos į Kitą yra leng
vas ir greitas. Taip yra todėl, 
kad politinėms partijoms kei
čiantis, valdininkai lieka tie pa
tys/Visas valdžios vykdymas ei
na per “civil service” rankas. Tie 
profesionalai valdininkai dažnai 
praleidžia visą gyvenimą įvai
riose vyriausybės įstaigose ir 
yra gerai susipažinę su valdymo 
procedūra. Valdininkai politinė
se partijose nedalyvauja ir pa
švenčia savo gyvenimą politikų 
nutarimams įgyvendinti.

Užsienio reikalų ministeris- 
Douglas Home jau būvo tose .pa
reigose prieš septyneris. metus, 
jis rado ministerijoje visus tub's 
pačius savo buvusius bendradar
bius. Nauja konservatorių val
džia padėjėjais užsienio reikalų 
ministerijose paskyrė tik ketu
ris partijos žmones, visi kiti tar
nautojai yra civilinės tarnybos 
nariai.

Labai svarbi vyriausybės dar-, 
buose asmenybė yra ministerių 
kabineto” sekretorius Sir Burke 
Trend. Jis tose pareigose buvo 
prie premjerų MacMilląno Doug- 
las-Home ir Wilsono. Jis lieka 
pareigose ir su premjeru Heath. 
Kitas labai svarbus valdžios žmo
gus yra užsienio reikalų ministe
rijos nuolatinis sekretorius Sir 
Denis GreenhiĮl. Jis irgi yra išr 
buvęs pareigose ilgą laiką ir pra
leidęs nemažai ministerių. To
kių valdininkų luomas yra britu 
valdžios tęstinumo ir pastovumo 
sąlyga. Politikai keičiasi, tačiau 
valdininkai pasilieka. Tokia tvar
ka labai skirtinga nuo Amerikos 
tvarkos, čia į valdžią .atėjusi 
nauja partija bando pakeisti vi
sus — nuo departamento sekre
toriaus iki šlaviko.

Rinkimus pralaimėjęs Harold 
Wilson vėl buvo išrinktas darbo 
partijos vadu. Niekas nepasiū
lė kitų kandidatų, nors keli kai
resni darbiečiai bandė kritikuoti 
partijos vadovybę dėl rinkimų 
pralaimėjimo. Wilsonas pareiš
kė, kad jo valdžios bandymai 
stabilizuoti ekonomiką padarė 
daug žaizdų ir davė partijai ne
mažai oponentų. Vis tide dar
bo partijai reikia būti pasiren
gusiai kada nors vėl sudaryti vy
riausybę, pareiškė Wilsonas.

Britų valdžia į šiaurinę Airi
ją pasiuntė dar 700 naujų ka
reivių. nes liepos 12 d. laukiama 
naujų neramumų. Tą dieną pro
testantai organizuoja dideli pa
radą Belfasto mieste^ Užvakar 
buvo peršauti du kareiviai ir li
goninėje mirė vienas anksčiau 
sužeistas civilis, jau šešta pasku
tinių neramumų auka.

Britų armija patruliuoja šiau-
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1$ VISO PASAULIO
SAN CLEMENTE. — Pirma- 

dienį prezidentą Nixoną jo va
sarnamyje aplankė Rumunijos 
užsienio reikalų ministeris Cor- 
neliu Manescu. Pranešama, kad 
rudenį Amerikoje lankysis ru
munų prezidentas ir komunistų 
partijos vadas Nicolae Ceauses
cu.

CINCINNATI. — Nuosaikios 
Amerikos, negrų organizacijos 
NAACP tarybos pirm., vysku
pas Spottswood apkaltino pre
zidento Nixono vyriausybę, kad VEIJAUSIOS ŽINIOS

KAMBODIJOS ZYGI
ATIMTI KOMUNISTU KARO SANDĖLIAI

SUDARO TIK APIE 30 NUOŠIMČIU
Kitus sandėlius daužo Amerikos aviacija

SAN CLEMENTE. — šiandien prezidentas Nixonas padarys 
Amerikos visuomenei paskutinį pranešimą apie Kambodijos žygį. 
Prezidentas susitiks Los Angeles televizijos studijoje su trim 
žurnalistais, kurie jį klausinės apie Kambodijos karo veiksmus. 
Programa bus transliuojama 9 vai. Čikagos laiku. Manoma, kad 
prezidentas padarys šiaurės Vietnamo vyriausybei naujų taikos 
pasiūlymų. Iš Kambodijos pasitraukus paskutiniems amerikie
čiams, spaudoje yra daug svarstymųą, ką gero davė tas daug kont
roversijų sukėlęs Kambodijos žygis.

šiame žemėlapyje parodoma, koki plotą sudaro'federalinės valdžios valdomos žemės. Jy plotas 
yra' apie 1.2 milijonai kvadratiniy mylty, ar 755 milijonai akry, kas sudaryty 31 rytinę valstija. 
Tamsiau parodytos valstijos, kur valdžiai priklauso virš 50% valstijos žemip.' Aliaskoje net 95.3 

nuošimčiai viso ploto yra feleralinės valdžios nuosavybė.

LIETUVAI PALANKUS STRAIPSNIS
■ z ’ fe

-, Birželio 15 d. išvežimų sukakties paminėjimas, pats prasmin
ei esanti “ąnti-negro”. Jis puolė giausias visu JAV mastu bei daugiau paveikus už kitus, tai bir- 
u" baltuosius liberalus, kurie tik gelio 10-11 d. paskelbtas svarbus žinomo kolumništo, David Law- 
žodžiais kovoja už negrų teises.. pence straipsnis. Jis plačiai. paskleistas JAV-bių-spaudoje _ jį
Jie visada surandą kitą kovosskaitė Washington© (The Evening Star), Newark, N. J. (The 
tikslą: Vietnamo karą ar aplin- Star-Ledger) ir kitų miestų gyventojai. D. Lawrence — ne tik 
kos teršimą. - • * ~

MASKVAI — Washington© nizmo, jo taktikos, klastos, smerkėjas. 
miesto negras meras Walter Wa
shington susitiko su sovietų

vienas žymiausių politinių komentatorių, bet ir itinįžvalgus komu

shington susitiko su sovietų Jo straipsnis pavadintas “JAV 
premjeru Aleksiejum Kosyginu .-galėtų vadovauti Baltijos vals- 
ir turėjo, kaip “Tass” praneša, tybių bylai”. Jis pradžioje pa-

MASKVA. — Egipto prezi- Autorius primena JAV laikyse- 
denta Nasseri Maskvos aerodro--,BaltiJ°s kraštll okupacijos at- 
me pasitiko premjeras Kosygi-: Kongreso rezoliucijas ir

‘ ror nriHiino Von rvrioc cnas, prezidentas Podgomas, gy
nybos ministeris maršalag Greš- 
ko ir užsienio-Gromyko. Nasse-. 
ris atvyko reikalauti iš rusų dau
giau ginklų.

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybėje pakeista 10 ministerių. 
Įtraukta daugiau profesionalų, 
specialistų. 5

BONA. —Kongo respublikos, 
pasiuntinys Bonoje nedavė vie
nam studentui vizos važiuoti na
mo Į Kongą. Studentas supykęs 
peršovė pasiuntinybės charge 
d’affaires.

NICOSIA. — Kipro preziden
tas arkivyskupas Makarios pa
keitė vyriausybę. Tik 3 ministe
rial liko seni.

SANTIAGO. — Čilės preziden
tas Eduardo Frei paskelbė pavo
jaus būklę dėl studentų riaušių. 
Du studentai jau žuvo, 30 buvo 
sužeisti.

SIDNĖJUS. — Australijoje 
lankosi filmų aktorė Maureen 
O’Hara. Iš jos viešbučio kam
bario vagys Hšnešė 50,000 dol. 
vertės brangenybių.

HONG KONGAS. — Patirta, 
kad komunistinės Kinijos vadas 
Mao Tse Tungas ir premjeras 
Chou En Lajus pasiuntė Bri
tanijos karalienei Elzbietai svei
kinimą jos gimtadienio proga. 
Ta žinia nustebino užsienio ste
bėtojus, kurie galvoja, kad Ki
nijos komunistų vadai siekia pa
gerinti santykius su Britanija.

NE WYORKAS. — Trečiadie
nį New Yorko valstijoje abortai 
pasidaro legali operacija. Katali
kų kardinolas Cook sekmadienį 
ragino visus katalikus boikotuo
ti šį abortų įstatymą. Trečiadie
nį ligoninių darbininkai — kata
likai .paskelbė 33 ligoninėse strei
ku

dar priduria, kad prieš kelerius 
metus buvo įsteigta organizaci
ja “Amerikiečiai už Kongreso 
veiksmus, siekiant laisvės Balti
jos valstybėms”, kurios garbės 
komiteto nariu, nuo *1967 m., bu
vo ir dabartinis prezidentas R." 
M. Nixon.

D. Lawrence pabrėžia: Balti
jos valstybių okupacija, nuo 1940 
m. yra viena pačių brutaliausių 
žmonijoje, nes trys kraštai ne
teko, net ketvirtadalio visų gy
ventojų. Autorius teigia, kad 
tuo metu, kai didžiosios valsty
bės teikia nepriklauomybę Afri
kos, Azijos ir kitoms tautoms, 
tai Baltijos kraštams neparody
ta reikiamo'dėmesio.

Jis toliau dar pažymi, kad 
dedamos pastangos Kongre
se priimti papildomą rezoliuciją, 
kuria būtų patvirtinta laisvo 
tautų apsisprendimo teisė ir,'bū
tent, teisė laisvai pasirinkti sa
vo vyriausybę.

D. Lawrence, dar neseniai 
prez. R. Nixono apdovanotas 
Laisvės medaliu, savo straipsnį' 
baigia: “Reikia įtikinti vyriau
sybę, kad ji Baltijos valstybių 

i bylą iškeltų J. Tautose, pasau
lio akivaizdoje reikalaudama so
vietus visiškai pasitraukti iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos”. (E)

Detroito spaudoje
Detroito.dienfešefev'“Detroit 

Free Press” s. m. birželio 10 d. 
laidoje įdėjo straipsni “Viskas 
apie Lietuvą: tai enciklopedija 
egzilyje”. Dienraštis plačiau at
pasakojo “Encyclopedia Lithua- 
nica” leidimą, jos paruošimo 
darbus, nurodo, kad Enciklope-' 
dijos redaktoriai bei bendradar
biai, tai politiniai'pabėgėliai iš 
Lietuvos į Vokietiją pasitrau
kę 1944 m.

Laikraštis mini, kad “Enc. Li- 
thuanica”, antrąjį tomą redaguo
ja žurnalistas Vincas Rastenis 
Jis Enciklopedijos reikalais lan
kęsis Detroito ir Ann Arbor 
miestuose. . • V (E)

♦ Dar penkios transporto ben
drovės priėmė.tymsterių unijos 
reikalavimus. Darbdavių fron
tas braška ir vairuotojai tikisi 
streiką laimėti

rinės Airijos sieną, kad iš Airi
jos nebūtų įvežami katalikams 
ginklai.

Pavergtų tautų 
savaitė liepos 12-18

Pavergtų Valstybių Savaitė 
šiais metais bus prez. Nixono 
proklamuota, pagal Kongreso 
Rezoliuciją, liepos 12-18 d. Tą 
savaitę visame krašte vyks įvai
rios demonstracijos.

Chicagoje numatomas para
das liepos 18 d. Lietuviai! Orga- 
nizuokimės, demonstruokime, 
reikalaukime Lietuvai laisvės!

. Neabejojama, kad komunizmė
♦ Senatas priėmė Cooper - grėsmė Pietų Vietnamui iš Kam- 

Church rezoliuciją, kuri reika-! bodijos sumažėjo. Nors Ameri- 
lauja, kad Prezidentas gautų kos daliniai per du mėnesius su- 
kongreso sutikimą prieš siųsda- rado ir sunaikino ar išvežė tik 
mas kariuomenę į Kambodiją. apie 30 nuošimčių komunistų 
Karo veiksmams Kambodijoje1 sandėlių, tačiau ir tų atrastų 

reikšmė yra labai didelė, šautu
vų, kuriuos amerikiečiai atėmė,

♦ Senatas priėmė Cooper -

Siekiama padėti 
darbo žmonėms

WASHINGTONAS. — Prieš 
metus prezidentas Nixonas pa
vedė savo patarėjų grupei paieš
koti būdų, kaip pagerinti, pa
lengvinti Amerikos darbininkų, 
vadinarfių “mėlynkalnierių” gy
venimą. Dabar šis raportas jau 
paruoštas. Jame siūloma 11 re
formų ir pakeitimų, jų tarpe 
siūlomą sumažinti darbininkam, 
uždirbantiems tarp 5,000 ir 10,- 
000 dol. per metus pajamų mo- - 
kesčius, siūloma duoti pašalpas 
dirbančioms motinoms, ragina
ma išleisti pašto ženklų serija, 
kurioje būtų pagerbti įvairių 
profesijų darbo žmonės.

Vyriausybė susirūpino, kad 
juodarankiai darbininkai, kurie 
sudaro su šeimom apie 70 mili
jonų amerikiečių, ne tik sus
pausti ekonomiškai, bet ir socia
linis jų gyvenimas nemalonus. 
Spauda, mokyklos į juodą darbą 
žiūri su panieka ir net kvalifi
kuoti darbininkai dažnai savo 
darbo gėdijasi, užuot didžiavęsi 
savo sugebėjimais.

Turėdami mažiau mokslo juo
dadarbiai amerikiečiai greičiau 
linkę nukrypti į rasinį antago
nizmą ir radikalias pažiūras, — 
sako raportas, siūlydamas ge
rinti darbininkų'“uždarbius, so
cialinę padėtį ir kitaip parodyti 
jiems, kad vyriausybė jų neuž
miršo.

senatas neduoda lėšų.
. Čikagoje pradėjo Streiką' piZ

pieno išvežiotojo unija, 753 aky- batalionįs> maisto būtų u.zte.
.kę 25^0 kareivių;.yisienisKme-

♦ Kambodija penktadienį pra- ’tams. Tuos ginklus' pakeisti ki- 
deda teismą, kuriame už akių tais, dabar, kada prasidėjo lie- 
bus teisiamas princas Sihanou- taus sezonas, komunistams už

truks ilgesnį laiką. KoVose žu
vo apie 14,488 komunistų karei
viai ir 1,427 pateko nelaisvėn. 
Amerikos lėktuvai, pasitraukus 
amerikiečiams, daužė Kambodi
joje vietas, kur įtariama esant 
komunistų sandėlių, kurių nespė
ta užimti. /

Pietų Vietnamo vadovybė pa
skelbė, kad iš Kambodijos buvo 
atitraukta’ 5,000 kareivių jėga. 
Kambodijoje dar pasilieka 34,- 
000 pietų vietnamiečių.

Kambodijos žygio kritikai nu
rodo, kad prezidento žygis tik 
“vietnamizavo” Kambodiją. Ji 
viena negali atlaikyti komunis
tų spaudimo, o vietnamiečių bu
vimas Kambodijoje tik daugina 
komunistų simpatikų eiles, nes 
kam'bodiečiai vietnamiečių ne
kenčia, kaip savo istorinio prie
šo. Kol vietnamiečiai kariaus 
Kambodijoje, jie negalės valyti 
komunistų savo pačių žemėje, 
kur teks ilgiau laikyti amerikie
čius.

Vyriausybės šalininkai Wash
ingtone nurodo, kad Nixonas tu
rėjo parodyti komunistams, kad 
jis neleis būti stumdomas Korė
joje, Indokinijoje ar Viduriniuo
se Rytuose ir kad jis pasirengęs 
jėga atsakyti į jėgą. Vienintelė 
Nixono sąlyga komunistams bu
vusi: negabenkite ginklų per 
Kambodijos uostus, tačiau ko
munistai ir tą sąlygą atmetę.

Kambodijos premjeras Lon 
Nol pareiškė spaudai, kad Kam
bodija turinti 70 batalionų ka
reivių be ginklų, o kiti 70 bata
lionų esą “daugiau ar mažiau” 
apginkluoti. Jis pareiškė viltį, 
kad Amerika ir kiti pasaulio kra
štai padės Kambodijai apsigink
luoti ir kovoti prieš komunistų 
agresiją. Daug jo kareivių esą 
tik “24 valandų kareiviai”j ne
apmokyti, neparuošti, tačiau tas 
ateity pasikeisią.

Valstybes sekretorius Rogers 
pareiškė viltį, kad komunistai

kas. Jis kaltinamas valstybės iš
davimu ir žmogžudystėmis.

♦ NASA paskelbė, kad sekan
tis skridimas į Mėnulį nukeltas 
iki sausio 31 d. Po paskutinio ne
pavykusio skridimo erdvėlaivy 
“Apollo 14” teks padaryti daug, 
pakeitimų.

’♦ Vakar Berlyne vėl tarėsi 
keturių sąjungininkų, karo lai
mėtojų atstovai. Sekantis susi
tikimas įvyks liepos 21 d.

♦ Amerikos Liuteronų Bažny
čios delegatai Minneapolyje nu
tarė sulaužyti tradiciją ir leisti 
moterims tapti pastoriais. Ame
rikoje yra trys liuteronų grupės, 
jų didžiausia yra L.C.A. (Luthe
ran Church in America) su 3,- 
259,000 narių. .

Permatomas burbulas, kuriame sėdi du vyrai, nuleidžiamas i |0ros 
dugną, kur vyksta karo laivyno Seabee programos statybos darbai. 
Vyrai stebi ir duoda nurodymus jūros paviršiuje esantiems laivams.

Prez. Nixono laiškasa *

Detroite, ALTS minėjus A. 
Galvydžio, buv. Seimo vicepir
mininko 75 m. amžiaus sukaktį, 
susirinkusių buvo priimta re
zoliucija, kuria paremta prez. Ni
xono politika Indokinijoje.

šių metų birželio 4 d. prez. 
Nixon laiške St. šimoliūnui, Det
roite, rašo: “Jūsų paramą... la
bai vertinu ir^ja, taip pat verti
na kovoją Vietname Amerikos 
vyrai. Aš jus patikinu, dėsiąs 
visas pastangas patikrinti mūsų 
karių saugumą bei pasiekti tei
singą ir pastovią taiką”. (E)

♦ Izraelis paskyrė naują am
basadorių į Londoną, Pietų Af
rikoje gimusį Michael Comay.

ROMA. — Vatikane lankėsi 
Europos katalikų konservatorių 
grupės, apie 1.000 asmenų, jų 
tarpe-nemažai kunigų. Konser
vatoriai nepritaria paskutiniųjų 
metų katalikų reformoms, loty
nų kalbos išmetimui ir kitiems 
pakeitimams. Popiežius atsisa
kė tą grupę priimti audiencijoje.

Kambodijoje nebeturės daugiau 
neliečiamų slėptuvių. Išvykda
mas j Azijos kraštus sekretorius 
išreiškė pasitikėjimą, kad Pietų 
Vietnamo kareiviai ir Amerikos 
aviacija nebeleis komunistams 
įsteigti daugiau neliečiamų bazių 
Kambodijoje.
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moraliniai likviduoti. Mumyse 
taip pat reiškiasi pagarbos trū
kumas kito miątims bei siekiam. 
Kaip greitai ir dažnai užsidarome 
savo įsitikinimų akligatviuose, 
vertWami kitus, ypatingai ki
taip grojančius savo asmeniš
kais, neretai siaurais kriterijais. 
Pas mus nekartą trūksta sveikos 
savikritikos, be kurios kūrybin
gas vystymasis yra ne tik ap
sunkinamas, bet gal 
nomas.

Negalvokite, kad 
kai pasisakau prieš 
Anaip tol

ir neima

Praeitos vasaros Chicagos jū
rų budžiu paskutinės kelionės 
rodė, kad Star klasės “Perkūno” 
jachtą artimoje ateityje teks pa
leisti į “pensiją”.

Iki šios vasaros “Prezidento 
Smetonos jūrų .budžių įgulai

Chicagoje nepajėgiant įsigyti ge
resnės bei didesnės jachtos, šį 
pavasarį “Perkūnas” vėl buvo re
montuojamas ir vėl nuleistas į 
uostą. Deja, po dienos “Perkū
nas” jau “ilsėjosi” uosto dugne. 
Iškėlus į paviršių ir didžiausiems 
optimistams teko pripažinti, kad 
“Perkūnas” nebetinkamas dau
giau naudoti Michigan© ežero 
plotuose dėl perdidelio amžiaus, 
ir reikia jį paleisti į “pensiją”.

Nebeturint burlaivio, šią va
sarą Chicagos “Prezidento Sme
tonos” jūrų budžiu veikla bus 
labai sausa. K. Naras

kategoriš- 
konfliktą 

be konflikto neju-

•^8®
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TADA, KAI JACHTA "PERKŪNAS" DAR SKRIEJO 
PAČIOJE STIPRYBĖJE.

H buvo laivyno pasididžiavimas. Nuotrauka daryta Rako stovyklavietės 
ežere per Chicagos jury skauty ir skaučių pratybas. "Perkūno" jachta 

matyti pirmoji — tolumoje.

dama pirmyn, o stovima vietoje. 
Iš konflikto gimsta dinamiškas 
veikimas. Tačiau, kai konflik
tas pradeda stabdyti ir ardyti 
mūsą bendruomenininę veiklą, 
tuomet jis pasidaro ne naudin
gi, o žalingas”. '

Romas Sakadolskis, 
“Mūsų Vytis”, Nr. 2, 1970

_ _________

BAKALAURO
LAIPSNIS 

IR ŽIEDAS 
BŪSIMAJAI

Lietuviškas Alvydo Joniko 
jaunystės kelias

Atmintinos dienos, kai kario 
uniformą pakeisdavo tautiniai 

drabužiai

Skautas vytis psl. Ayvydas Jo
nikas, Jono ir Malvinos Jonikų 
sūnus, šį pavasarį baigė univer
sitetą Bachelor of Science in 
marketing laipsniu ir US Army 
Intelligence mokyklą.

kyklą, šv. Ritos gimnaziją, Jau
nimo Centro lituanistinę gim
naziją, universitete 2 kart buvo 
dekano garbės sąraše.

Nuo pat mažens pradėjęs 
skautišką gyvenimą, jis buvo 
skautas ir skautas vytis, dažnai 
stovyklaudavo Rako stovykloje, 
1965 m..dalyvavo vadovų sto
vykloje Kanadoje, nuolat stengė
si, dirbti su jaunesniaisiais. Vs. 
M. Jonikienei būnant Vyriausia 
Skautininke — Alvydo tėvelių 
namai buvo Skaučių Seserijos 
centras. Tada dažnai matyda
vome jį žalią kario unimormą 
skubiai keičiant į tautinius dra
bužius, besiruošiant kokiai šven
tei, minėjimui, ar šeštadienį de
dant per petį neolituano juoste
lę, ar sekmadienio rytą skubantį 
į skautą sueigą.
~^Šiuo metu Alvydas yra d-ko 
pavaduotojas vilkiukų draugovė
je, korp. Neolituania ir Alto na
rys, Metropolitan draudimo kom- 
pan i j o j e patarė j as.

Bet iš'visų darbą, kuriuos’jis 
su pasišventimu vykdo, manau 
vienas jam buvo maloniausias 
— tai diplomo gavimo išvakarė
mis pirkti žiedą savo sužadėti
nei Živilei Poskočimaitei.

Būsimai lietuviškai porai lin
kime laimės ir pasisekimo.

\ GERASIS SKILTIES DARBELIS

New Yorko skautai tvarko Kultūros Židinio aplinkumą.
Algio Leveckio nuotr.

Atsiųsta paminėti
“LITUANUS”. The Lithu- 

nian Quarterly 1969 Yol. 15, 
No. 4. Liluanus Foundation 
anglų kalba leidžiamas litua
nistinis bertaininis žurnalas. 
Redaktoriai — Antanas Klimas 
iš Rochester universiteto ir Ig
nas Skrupskelis iš South Caro
lina universiteto. Šio nr. turi
nyje yra į anglų kalbą išversti 
Lietuvos karaliaus Gedimino 
laiškai popiežiui Jonui XXII, 
Liubeko, Sundo, Bremeno, 
Magdeburgo, Kolonijos. (Ko. 
elno), Greifswaldo, Sietino ir 
kt. miestams bei Gotlandui ir 
Domininkonij ir Pranciškonų ir 
Vokiečių ordinams. Rygos 
miestui ir kt ir tų laiškų ko
mentarai. Kitas vertingas da
lykas yra. Pauliaus Rubikaus- 
ko studija apie Vytauto Mačer
nio “Vizijos” ir Lituanus žurna
lo indeksas nuo pat pradžios 
— pirmojo nr. 1954 metais iki 
1969 metų pabaigos.

Tai nepaprastai svarbus 
kiekvienam šviesesniam lietu
viui ne tik pačiam turėti, bet ir 
kitiems, nelietuviams, įteikti 
žurnalas. Bendrai, yra rimtas 
klausimas, kaip toliau gali sa
ve šiek tiek inteligentu laikan
tis lietuvis tokiu laikytis nebū
damas Lituanus skaitytojas ir 
jo platintojas. įpr.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Skautas vytis, psl., 

ALVYDAS JONIKAS

LAIVAS, kurio jau nebėra

Kiekvieną pavasarį "Perkūno" jachta.Jackson parko uoste 
iškeldavo bures, pradėdama būriSvimo sezoną. K Kunst- 
manui ir A. Alčiauskui, kuriuos matome dirbančius jach
toje, ši nuotrauka albume, iiko, kaip nepamirštamas atmi

nimas.

ATĖJO STIPRIOS/VADOVĖS
Po. trijų mėnesiy pasibaigė jūrininkystės kursai

Ankstyvą pavasari prie greitai beaugančio Seserijos jūrą skau
čių “Nidos” laivo Chicagoje susibūrė grupė vyresniu ir jaunesnių 
vadovią, nusprendusių.prisįdėti prie Seserijos jūrų skaučių veiklos 
plėtimo Chicagoje. T® '

Ne kartą teko stebėti Alvydo 
jaunystės kelią. Gimė Vokieti
joje, kur nuo pat pirmą dieną jo 
tėveliu kambary girdėjo skau
čių sueigas, lietuviškas dainas, 
vedamas jo mamos, tu©7 metu 
vyr. skaučių draugininkės,; pri
prato prie savo tėvelio nuolat 
perkamu lietuvišką knygą.

Atvažiavęs Į Chicagą, baigė 
Marquette Parko lietuviu mo-

Vadovaujant jūrą skautėm, 
greta plataus skautiško pa-, 
tyrimo, reikalingas ir jūri

ninkystės pažinimas.
Šioms žinioms įsigyti buvo nu

spręsta prie “Nidos” laivo su
ruošti vadovių jūrininkystės kur
sus, juos pravesti ^pakviečiant 
daug patyrimo bei žinią turintį 
gilvelistą j. v. s. Bronių Juodelį.

šie jūrinio skautavimo ins
truktorių kursai prasidėjo kovo 
22 d. Jaunimo Centre ir trūko 
tris mėnesius. Kursų programo
je buvo išeita: Lietuvos jūri
ninkystės istorija, Lietuvos v.an- 
deną ir uostą pažinimas, pasau
linės laivininkystės istorija, bur
laivių' takelažai, buriavimo teo
rija, irklinių valčių tipai ir irk
lavimo teorija, navigacijos prie
monės ir instrumentai, valčių re
montas, priežiūra ir naudojimas, 
saugumo taisyklės ir priemonės, 
inkarų naudojimas, navigacijos 
ženklai, meteorologija, vimpilai, 
vėliavos, jūrinis etiketas, tvar
ka ir tradicijos, jūrlapių skaity
mas, bojos, signalizacija, lynų 
naudojimas, mazgai ir špleisai, 
regatos taisyklės, pasaulio jū
rinių žygių istorija ir Lietuvos 
jūrų skaučių istorija.

Kuršai vyko po vieną ar 
net dvi sesijas per savaitę,

kartu kursantėms pateikiant
• plačiai paruoštus bei ilius

truotus dėstomųjų dalykų 
konspektus lietuvių kalba.

Sesijos vyko po dvi valandas, 
ii- kursus sudarė penkiolika se
sijų, po kiekvienos atliekant eg
zaminą raštu. Kursai pareika
lavo ir papildomo skaitymo na
muose, sesijose panaudojant įvai 
rią literatūrą, modelius, įran
kius ir piešinius. Kursų apimtis, 
metodika ir reikalavimai, gali
ma drąsiai teigti, pralenkė visus 
Chicagos jūrininkystės- kursus 
per paskutinį dvidešimtmetį, ė

Kursų baigiamieji egzaminai 
įvyko birželio 24 d., kuriuos iš
laikė visos devynios klausytojos: 
Jūratė Jakaitienė, ps. Aldona Jo- 
varauskienė. Živilė Karaliūnai- 
tė, v. s. Regina Kučienė, s. So
fija Kunstmanienė, Giedrė Le- 
onaitė, Aldona Malašauskienė, 
Vida .Račiūnienė ir ps. Irena Re- 
gienė. Joms yra suteiktas jūri
nio skautavimo instruktorės pri
pažinimas ir teisė duoti ginta- 
rės įžodį. Ta pačia proga

v. s. R. Kučienė, s. S. Kunst
manienė, ž. Karaliūnaitė ir 
J. Jakaitien, A. Jovaraus- 
klenė išlaikė LSS trečios ei
lės jachtos vado teorinius 

egzaminus.

i. v. s. BRONIUS JUODELIS, 

Chicagos jūrininkystės kuršy vedėjas

Atlikusios praktinę buriavi
mo dalį šios sesės turės pilnas 
kvalifikacijas būti pakeltoms į 
jūrų skautininkės laipsnį.

Tris mėnesius trukę jūrinio 
skautavimo kursai iš lankytoją 
ir kursų vadovo pareikalavo 
daug pastangų ir kieto darbo. 
Per tą laiką ir pats Seserijos jū
rą skaučių “Nidos” laivas išau
go į Chicagos jūrų skaučių “Ne
rijos” vietininkiją.

Turint tokį gražų būrį pa
ruoštų jūrą skaučių vadovią, ga
lima tikėtis, kad “Nerijos” vie- 
tininkija padidės ir jos veikla 
sutvirtės.

Sesė Gintarė

KITUR
RAŠOMA

LIETLVA — PASAKŲ
KARALAITĖ

“Į lietuvišką areną pradėjo 
skverbtis nauja jaunimo banga. 
Tai Amerikoj gimę, Amerikoj 
augę jauni lietuviukai, čia jau 
nebėra Metmenų kartos skau
džiu išgyvenimą — atvykėliai 
jaučiasi visapusiškai pilnatei
siais piliečiais ir jų akyse lietu
vybė yra tik malonus priedas, ža
vi, gal'kiek egzotiška, privilegi-

Tuo tarpu kai praėjusioji 
karta, logiško reakcijos jausmo 
vedina, su panieka išsireikšdavo 
apie “grandinėlės pobūdžio mi
nėjimus”, jaunoji karta aistrin
gai griebiasi mūsą liaudies me
no. šokiai, apranga, dainos, mu
zika, visi mūsą liaudies lobiai 
juos traukte  ̂traukia Į save: spal
vinga butaforija kontrastuoja sū 
pilką didmiesčiu gyvenimu, pro 
ją ^ūrint Lietuva Įgauna pasa
ką karalaitės ar nugrimzdusį# 
dvaro aureolę. Gilumoj širdies 
yra didelis noras arčiau susipa
žinti su ta paslaptinga, viliojan
čia Lietuva”.’. •'

7 Jūratė St.,
“Dirva”, Nr. 44, 1970

VERŽLUMAS KAI KADA 
STABDO IR ARDO VEIKLĄ
“Mūsų tarpusavio bendravime 

esame praradę tam tikrą reika
lingą lygsvarą. Kalbu apie tokią 
pusiausvyrą kuri būtina, tiesiog 
neišvengiama, norint sėkmingai 
dirbti bendrajam visuomenės gė
riui. NbPint išlaikyti minėtą pu
siausvyrą, reikalingi du dalykai: 
1. Vienas kito supratimas, 2. Pa
garba vienas kitam.

Dažnai mes atsisakome .vie
nas kitą suprasti, pažinti vienas 
kito galvoj imą. Užuot derinę mus 
skiriančias mintis, stengiamės 
kitaip galvojančius pakeisti ar
ba, tai nepasisekus, juos igno
ruoti, izoliuoti, o kartais net ir

When’s the last time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banner?

It’s been a while, right?
WeD, then you’re like a 

lot of us.
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things like the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost say 
•that patriotism makes us feel 
embarrassed.'

Besides, it’s hard to really 
feel patriotic when you x 
hear so much about how this 
country is falling apart.

But, of .course, America 
still has a Bill of Rights.

And free elections.
An incredibly high stand

ard of living.
And a free enterprise 

system that lets you hitch 
your wagon to any star you- 
want

And plenty of other things play tbe Star
you can’t find anywhere Spangled
else in this world. Banner.

Know what? Looking at it 
that way, America deserves, 
a lot more credit than it’s 
been getting.

One of die best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy U. S. 
Savings Bonds.

They strengthen the coun
try so that it’s better pre
pared to solve its problems.

And they happen to be one 
of die best ways to provide 
for your own welfare.

The interest is exempt 
from state and local income 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Buy U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings 
Plan where you work. Or 3t 
your bank.

It’ll give you a good 
feeling.

And a perfect excuse fee 
getting goose bumps die

If they're Ftoleix. «

Take stock in America 
Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares
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JURGIS JANUšAITISLIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDUDOMĖJOSI AMERIKIEČIAI
Ilgai ruošta Lietuviu Tautos 

Genocido paroda Dailiau iš- 
-wdo dienos šviesa ir šių metu 
birželio mėn. 13 d. Chicaooie. 
Sheraton viešhnfvie'su -nride- 
rama rimtimi bnvo pristatyta 
amerikiečiu visuomenei.

ALTa atliko fferą d arba, im
damosi iniriahrvos tokia naro- 
dą .suruoštu Pati sunkiausia 
darbą atliko deil. 7. Kolba. A. 
Valūnas ir kiti korhitefo nariai, 
kuriems vadovavo Jonas Ja
saitis. ■ -

Paroda paruošus. ALTa pa
kvietė enertringą vvra d<•. I.eo
ną Kriaučeliūna, kad iis Lie
tuviu, tautos uenocidą tinka
mai nristątvtn amerikiečiu vi
suomenei. Na. žinoma, ta 
linkme buvo dauc nadirbėta. 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas lan
kėsi Washinfdone DC, kvietė 
senatorius ir kongresmanus 
bei kitus įfakinmis amerikie
čius. Dėka to. i Lietuvos oku
pacijos 30 sukakties minėiimn 
ir į Genocido parodą atsilankė 
senatorius R. Smith, konnres- 
manai R. Jhichinski. E. Der- 
winski,, G. Ford, JAV prezi
dento patarėjas pulk. R. Van- 
dervort, Chicago Tribune re
daktorius W. Trohan, ir daug 
spaudos, radijo, visuomenės 
atstovų ir parodos atidaryme 
drauge su lietuviais dalyvavo 
per 700 žmonių. Paroda atida
rydamas taikliai lietuvių tau-

tos naikinimo vyksme ir ko
munizmo darbus nusak\Liu- 
♦uvos n«»rieralinis konsulas dr. 
Petrai Daužvardis. AmerikieMai 
nolifikai nuodu/mia* anžveluė 
genocido narnda ir iiems r»s»Hn 
rė dideli isnūdi. r>arr»da aiški
no dail. B. Jameikienė.

Su priderama rimtimi nraė- 
io-ir okupacijos minėjimas 
akademija — vakarienė, ku- 
rioie dalvvavo minėti itakinm 
amerikiečiai ir lietuviu insti
tucini vairuotojai bei apie 500 
dalyvių. •

Taiklia kalba akademija 
pradėjo rengimo komiteto pir
mininkas dr. Leonas Kriauče
liūnas. Akademijos vakarie
nei vadovavo dr. K. Bobelis, 
nristatvdamas kalbėtoms. Kal
bėjo svečiai amerikiečiai, o pa
grindine vpač gera kalba pa
sakė JAV kongreso mažumos 
vadas, kongresmanas iš Michi-, 
gano Gerald Fordas, liesda
mas JAV užsienio, vidaus po
litika, ir komunizmo artėjančią 
grėsme. Kalba, kaip mename, 
buvo ištisai atspausdinta f'Nau 
jienose.”

VLIKo . pirmininko dr. K. 
Valiūno žodis išklausytas su at 
sidėjimu. Jis buvo trumpas, 
gerai paruoštas ir taiklus, nu-

K

yr

Kongresmanas R. Puchinski, ne kartą yra pasakęs gėry kalbu, liečiančiu pavergtos Lietuvos problemas ame- 
- rikiečiams ir kalbėjęs įvairiomis progomis lietuviams, birželio 13 d. dalyvavo Lietuvos okupacijos 30 metu 

sukakties minėjime ir Lietuviy Tautos Genocido paroloje Sheraton viešbutyje ir surengtoje ta proga aka
demijoje - vakarienėje pasakė trumpą, bet nuosirdv iodį, prisimindamas Lietuvos okupaciją, komunizmo 

. grėsmę ir jo padarytą žalą Lietuvai, šalia sėdi Lie'uvos generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis.
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kyklą baigė ir šie turintieji lie-j Nancy, Haptas 
tuviškai skambančias pavardes
Aluzas Irma, Bambalas Sharon, į linkus K 
Ančiulis Raymond, Čepas Basa,; Visi gerai 
Brozauskis MarthU, Brenkus rių firmų 
Anna, Demikis Nancy, Barkaus-' pendijas 
kas Richard, x Gudelis 
Jakštas . Bronislovas, Fukartas 
Donald, Kanaverskis Sharon, gražų įspūdį. 
Kardas Christine, Kinchus Šie-Į 
nhen, Eurkaitis Patricia, Guslis 
Edvard, Markūnas DeborahJ 
Janulis Richard, Jonynas Vy-i 
tautas, Juškėnas Algis, Kiburas; 
Dana, Lucas Raymond, Maciū
nas Susan, Kavaliauskas Judith, 
Marcinkus Rita, Neimantas Va
lerie, Lindžius Elma, Martinkus 
Kazys, Martinka Eileen, Marlin- 
kus Kristina, Poremskis Paula,* 
Schultzkus Sibilie, Seckus Ro- 
xann, Norkus Diana,. Rimkus 
James,-Stankus Naomi, Tvalkū
nas Diane, Rinkevičius Harold. 
Viliūnas Erika, Wasilkus Josepli, 
Sūnaitis Gene, Taujenis Louis. 
Snelius Laima. Geriausiai iš 55; 
mokinių lietuviškai skanilian- 
čios šios pavardės: Demikis

lary. Jonynas 
■Vytautas, Kinčius Stephen, Mar- 

Xorkus Diane.

ar organizacijų sti-
l.ilimesr.iotns studi-

Danutė, joms.
bendrai šios išleistuvės paliko

lys Juškėnas

Ths iron Gorioin 
isn’t soun®r-oot

She can't come to you for the 
truth, but you can reach her. 

free Europe does get thfe 
Vuth through.
aiva to Kanto Fm Eureoe 
8ck U66. ML Vemsn. SJ.

*vbl»5b«j at t puboc
c<x»?f *.-<><•» Tr< CovncH.

Tik pažymėtina, kad akade
mija buvo gerai suruošta. Me
ninę trumpą, dienos momen
tui pritaikytą dalį;- atliko so
listai Prudencija. Bičkienė ir 
Stasys Baras,

Akademijos pradžioje mal
dą sukalbėjo vysk. Brizgys, o 
padėkos užbaigiamąją maldą

Th. Kelly mokyklą baigusiųjų išleistuvės
Š. m. birželio 23 d. Brighton 

Parke esanti Thomas Kelly auk
štesnioji mokykla Orchestra 
Hali (vidurmiestyje) turėjo 
baigusiems šią mokyklą išleistu
ves. Išleistuvėse dalyvavo Chi-

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$130

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl...................... ....... .......
3. M, Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl................................ j....... ...... . ........ .
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

7.

sakąs lietuvių tautos siekimus, atkalbėjo kun. A. Tra ris. ^e- 
Nevardinsime visų kalbėto- čiams

jų ir akademijos eigos detalių. v*ams padėkojo
Nevardinsime visų kalbėto- čianis ir akademijos; daly- 

šeiniininkas

Jums veltui.
Gemblerio” indu

komplektas 
lengvam gyvenimui
Nuo Jūsų tarnauto jų

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 
500 dol. ar daugiau arba pridėti tokią sumą ar daugiau prie Jūsų esa
mos sąskaitos, šv Antano Taiipymo bendrovė siūlo platų taupymo pla
nų pasirinkimą; tinkamą Jūsų reikalavimams. Tik viena dovana šei
mai. šis pasiūlymas galioja iki liepos 12 d.1 Dovanos paštu nesiunčia- 
mos. Prašome paskambinti ar atvykti šiandien.
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ALTos pirmininkas inž. E. 
Bartkus.

Per sekančias 8 dienas paro
dą aplankė, rengėjų teigimu, 
daug amerikiečių. Jų tarpe ne
maža dalis žydų tautvbės. Pa
roda domėjosi įvairių konfe
rencijų, konvencijų, vykusių 
viešbutyje, dalyviai, spaudos 
žmonės ir visuomenininkai bei 
eiliniai amerikiečiai. Parodą 
aplankė ir lietuviu tautos gol- 
gotos- keliais ėjusius ir žuvu
sius brolius ir seseris prisimi
nė nemažas skaičius ir lietuviu 
iš Chicagos ir apylinkių.

Ne vienas amerikietis ilgai 
susimastęs sto.yėjo ties doku
mentais, juos studijuodamas, 
ties nuotraukomis, vaizduo
jančiomis bolševiku žiaurumus 
ir iš parodos išeidami sun
kiai atsiduso tardami: Tiek 
daug komunizmo aukų pakėlė 
ši maža šalis, koks baisus ko
munizmas, kurio mes nepažįs
tame. Amerikos jaunimas tu
rėtu arčiau susipažinti su šia 
paroda, nes joje atsispindi 
komunizmo tikrasis ' veidas, 
liudijąs, kas laukia tų, kurie 
ir Amerikoje kelia raudonas 
vėliavas.

. Kai kas iš žiūrovų užsiminė, 
kad parodoje perdaug sutelkta 
detalios medžiagos, kad esą 
reiktų mažiau smulkių detalių, 
bet visą tai pavaizduoti pačiais 
stambiaisiais motyvais. Bet vi
sumoje visi sutinkame, kad 
paroda nesugriaunamas doku
mentas, kalbąs laisvam pasau
liui apie komunizmo darbus 
pavergtuose kraštuose.

Dėkojant dail. Z. Kolbai, A. 
Valonui, komitetui su pirmi
ninku J. Jasaičiu, nuoširdi pa
vergto ir išeivijoje gyvenančio 
lietuvio padėka priklauso dr. 
Leonui Kriaučeliūnui, daug 
širdies, darbo ir asmeninių lė
šų Įdėjusiam, kad šis įvykis 
plačiai nuskambėtų amerikie
čių lokalinėje ir didžiojoje 
spaudoje (apie tai plačiai rašė 
amerikiečių spauda, kad jis 
būtų tinkamai pristatytas ame
rikiečiams.

Gi gražia talką akademiją 
ruošiant atliko F. Mackevičie
nė, A. Rūgytė, Krailchunie- 
nė ir N. Vengrienė. Lietuvos 
okupacijos sukaktį, genocidą 
ir birželinius įvykius visapu
siškai aptarė ir lietuviškoji 
spauda. Sutartinu darbu pa
siekta daug, ši paroda dabar 
tekeliauja iš miesto Į miestą ir 
tekalba amerikiečiams apie 
lietuvių tautos didžiąją dramą 
ir sunkią likįminę laisvės kovą. 
Tai svarbus ALTos konkretus 
darbas.

cagos mokyklų pripažintas ge
riausias šios mokyklos orkestras 
ir choras. Buvo sugrota keli 
muzikos kūriniai ir sudainuo
tos kelios dainos.. Ypač įspūdin
gai skambėjo chorui pritariant 
ir orkestrui grojant prologas iš
“Mefistofelio” IV akto. Puikiai1 
solo pagrojo ir trompetistas Al
gis Juškėnas. Orkestrui ir cho
rui vadovavo šios mokyklos mu
zikos mokytojus John Gelso- 
mino.

Mokyklos direktorius Dr. Ed
win V. Kelley pasakė išleidžia
miems kalbą. Sakė, kad galin
tieji siekti aukštesnį mokslą tu
ri jo siekti. Negalintieji — pri
valą būti gerais ir ištikimais 
Amerikos piliečiais.

Sukalbėjus trumpą maldelę ir 
kariškiams įnešus Amerikos ir, 
tur būt, mokyklos vėliavas ir 
sugiedojus Amerikos himną, 
maršą .grojant į salę sviėjo pil
kais apsiaustais ’ apsirengę, su 
keturkampėmis' kepurėmis 465 
mokiniai. Išleidžiamųjų tarpe 
matėsi tik vienas su plačia juo
da barzda ir ilgais plaukais. Po 
to buvo šaukiami visi pavardė
mis ir įteikti (diplomai. Sų kiek
vienu direktorius atsisveikino 
paspausdamas ranką.

Iš sąrašo matosi, kad šią mo-
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; ' (Tęsinys)
Kaip buvo parvežta spaustuvė

Nuo 1839 m. gruodžio 28 d. 
Winnipege, tuomet dar Aukštu
tiniame Garry forte, pradėjo iš
eiti pirmasis visiems Kanados 
šiaurvakariam laikraštėlis “Nor
Wester”, kuriam mašinos jau
čių ratais buvo parvežtos iš St. 
Paul, Minnesotoj. To laikraštė
lio redaktorius William Cold well 
trumpai aprašo, kaip jie tas ma- 
šinas atvežė:
' “1859- m. lapkričio 1 dieną ma

šinos pirmajam laikraščiui Bri
tų Amerikos šiaurvakariuose bu-

vo parvežtos prie Assiniboine 
upės įtakos priešais Aukštutinį 
Garry Fortą. Iki tai dienai joks 
laikraštis nebuvo leidžiamas vi
soje milžiniškoje srityje nuo pat 
Superior ežero šiaurėje iki Roc
ky Kalnų ir nuo Jungtinių, Vals
tybių pasienio iki beribės bega
lybės šiaurėje.

Įdomiausia, kaip tos mašinos 
buvo parvežtos:

“Norint sutaupyti važmą, po
pierius, dažai ir didžioji maši
nų dalis buvo pirkti St. Paul, 
Minnesotoj, ir rugsėjo 28 dieną 
pradėjome transportą jaučių ra
tais — labai nesėkminga pra-

džia, kadangi vienas jungas vos’lio, nei kiemelio, ką bekalbėti 
apie bet kokį privatiškumą, o 
kiekviename jų žmonės gyvena, 
tik ir jų nematyti, turbūt iš dar
bo grįžę taip ir sėdi tose savo 
ankštose skardinėse dėž’ ėse...

Ir tokių gamtovaizdžio šašų, 
kur nevažiuosi — vis daugiau 
aptiksi. Jie akivaizdžiai prime
na, koks bus pasaulis po tų 2,000 
metų, kuomet, kaip pesimistai

Lenino gimimo šimto metų sukaktį minėjo visa sovie
tų imperija. Pasiruošimai nąinėjimui šelepino buvo pra
dėti planuoti prieš du metu. Į minėjimą buvo įkinkyti visi 
sovietinės visuomenės sluoksniai. Sovietinė inteligentija 
buvo priversta ką nors šilto išgalvoti apie Leniną, o dar
bininkai turėjo dirbti nemokamus savaitgalius, vietomis 
ir sekmadienius. Jaunimas buvo įkinkytas i įvairiausios 
rūšies tyrinėjimus,; o vyresnieji turėjo dirbti nemokamus 
valymo, sodinimo ir priežiūros darbus.

.Sovietinė spauda, televizija ir radijas kiekvieną die
ną mini kurį nors Lenino “genijaus” pasireiškimą. Vie
nur jis daromas mokslininku, kitur jis skaitomas filoso
fu. trečiur — didžiausiu politiku, o dar kitur jis garbina
mas, kaip didžiausias strategas. Kiekvienu atveju jis 
buvęs, rašo, ’geras psichologas ir mokėjęs kiekvienai sa
vo veiklos fazei pasirinkti pačius tinkamiausius žmones. 
Raudonajai armijai organizuoti jis pasirinkęs Antonov — 
Ovsejenką ir Trockį, karo strategijai jis pasirinkęs jau-

cijai — Peliksą Dzeržihskį, komunistų partijos sekretori- 
jatui —-Josifą Staliną, partijos iždui papildyti — G. Zi- 
novjevą ir kitus. t .

Bet sovietų propaganda besirūpinantieji pareigūnai 
ne visus Lenino bendradarbius mini. Vienus Lenino ben
dradarbius ji mini kartu ir su savo vadu, o apie kitus ir 
girdėti nebenori. Leninas, suskaldęs rusų zsocialdemo- 
kratų partiją, artimiausiu savo bendradarbiu ir patikė
tiniu Petrograde pasirinko Roman Malinovskį, kuris bu
vo uolus caro policijos agentas. Leninas iš užsienio rašy
davo Malino vskiui, ką sakyti ir rašyti tuo tarpu Malinov
skis kruopščiai viską pranešdavo caro policijai. Pagal Le
nino įsakymą Malinowskis .gavo, visus reikalingus leidi
mus “Pravdai” leisti ir buvo pirmasis šio komunistinio 
laikraščio redaktorius. Leninas parašydavo kalbas, ku
rias liepdavo’ Malinovskiui pasakyti dūmoje, šnipas 
Malinovskis kalbų tekstus pirma pranešdavo caro polici
jai, o vėliau jas perskaitydavo dūmoje.

1912 metais Leninas Pragoję buvo sukvietęs konfe- 
. renciją. Joje dal^ygvo ne vien užsienyje veikusieji bolše

vikai, bet iš caro Rusijos atvažiavusieji. Iš Peterburgo 
į Pragą buvo atvažiavęs Roman Malinovskis. Jis dalyva
vo posėdžiuose, o konferencijos pabaigoje buvo išrinktas 
į bolševikų partijos centro komitetą. Aiškus daiktas, kad 
caro policija buvo gerai informuota apie visus tos boįše-

vikų konferencijos dalyvius ir Pragoję padarytus nuta
rimus? Rusijon sugrįžęs Malinovskis tiksliai informuo
davo savo viršininkus apie kiekvieną bolševikų partijos 
narį.

Bureevas, o vėliau ir kiti rusai įspėjo Leniną apie 
Malinovskį, bet “proletarinės revoliucijos genijus” tais 
įspėjimais nebetikėjo. Net 1917 metais, kai caro ochra- 
nos dokumentai pateko į Rusijos liberalų rankas ir aiš
kiai buvo nustatyta, kad R. Malinowskis buvo slaptos ca
ro policijos agentas, Leninas nenorėjo tikėti.

“Didysis psichologas” rusų komunistų partijos cen
tro sekretorium pasirinko Josifą Staliną. Už poros me
tų jis pajuto, kad padarė klaidą. Jis bandė Staliną pa
keisti kitu žmogumi, bet jau buvo bejėgis. Stalinas kon- 
troliayo ne vien partijos aparatą, bet ir visą Lenino ap
linką. Leninas, negalėdamas sušaukti partijos konferen
cijos ir pakeisti Staliną, parašė testamentinį laišką, ku
riame patarė partijos nariams daboti visą Stalino veiklą. 
Leninas parinko Staliną partijos sekretoriaus pareigoms, 
o už kelių metų Stalinas iššaudė, kaip pasiutusius šunis 
veik visą komunistų partijos vadovybę.

Zinovjevas, Bucharinas, Kamenevas ir kiti buvo su
šaudyti, kaip pasiutę šunys, Maršalai Tuchačevskis, Je- 
goroyas, gen. Putna ir įriti buvo sušaudyti, kaip sveti
mos valstyoės agentai; Trockis, Antonov — Ovsejenko 
nugalabyti, kaip asmeniški Stalino priešai. Lenino pa
statytas partijos sekretorius padarė didžiausią žalą Le
nino parinktiems geriausioms žmonėms. Tai kur jau čia 
toks gilus žmonių pažinimas,?

Lemtinas tikėjo, kad vakarų Europos proletariatas su 
kils. Jis įsakė sovietų Armijai įsiveržtiį Lenkiją ir pagrobti 
visą kraštą; kad Rusija turėtų sienas su Vokietija. Rau
donosios Armijos kariai patarė j tokią avantiūrą nesileis
ti, bet Leninas įsakė veržtis į Lenkiją. Lenkijoje ir Lie
tuvoje raudonoji armija- buvo sumušta ir priversta trauk
tis, o vakarų Europoje sukilimas nepradėtas. Leninas, 
kaip strategas, pasirodė labai silpnas. Atsakomingoms 
partijos ir valstybės pareigoms jis-taip pat nemokėjo pa
rinkti tinkamų žmonių. .

Sunkiausius savo smūgius jis kreipė prieš kapitaliz
mą, norėdamas įgyvendinti žmonių neišnaudojančią ko
munistinę santvarką, bet įvedė ne komunizmą, o patį žiau
riausią valstybinį kapitalizmą. ' Pati grobuoniškiausioji 
kapitalistinė santvarka neišnaudoja taip žiauriai darbi
ninkų, kaip juos išnaudoja Lenino įvestas valstybinis ka
pitalizmas. ’ "

pajudėjus pabėgo ir bėgdamas 
gatvėje išbarstė didelę dalį rai
džių. Tačiau kelionę baigiant ne
buvo pasikėsinimų pabėgti, ka
dangi jaučiai ilgoje kelionėje bu
vo perdaug pervargę.

“Aš nebepasakosiu apie mūsų 
vėžlio greičio važiavimą Varnos 
Sparno traku ir kaip mes kanki
nomės plukdami per balas, su
kinėjomės aplink išvirtusius me- pranašauja žmogus .gyvens prie 
džius ir kelmus, vilkomės aukš
tyn ir riedėjome žemyn per La
pų Kalnus, bridome per upes nuo 
aukštų staigių skardžių ir per 
dideliais akmenimis užverstas 
upių vagas, zigzaguodami išilgai, 
kartkartėmis patekdami į Rau
donojo Ežero Upę 
niausią, sukčiausią ir smarkiau
sią srovę — atsidurdami jos van
denyje neretai iki pat kaklų, kas 
man bemažko nekaštavo gyvy
bės... Vidutiniškai mes traukda
mi. į savo pažadėtąją žemę pra-. 
važiuodavome nedaugiau kaip 
po 15 iki 10 mylių per visą die
na...” i

Ta kelionė iš St. Paul iki Win- 
nipego truko ilgiau kaip mėnesį 
laiko, būtent nuo rugsėjo 28 d. 
iki lapkričio 1 dienos!

Nuo tos kelionės pradžios rug
sėjo 28 d. iki jos pabaigos lapkr. 
1 Ū. praėjo 35 dienos, arba 840 
valandos.-

Tą pačią distanciją šiandien 
lygiais kaip stalas plentais, pato
gioje sėdynėje sėdint nuvažiuoji 
per 1 dieną arba 22 valandas, 
tenka pripažinti, per 100 metų, 
pažanga padaryta labai didelė.

Naktys vėsios, trumpos 
ir šviesios

Keliauti, ypač-kur širdį trau
kia, vargu bėra gyvenime mie- 
lesnio malonumo. .Gali akis so
tinti nematytais, o dar geriau — 
seniau bematytais vaizdais ir ly
ginti greitai kintančius reginius 
su amžinai nekintamais. Stebi
na ta žmonijos daugėjimo spar
ta ir su ja susieta epideminė sta
tyba. Milwaukee greitkelių 
mazgai miesto centrą me
tai iš metų " labiau paverčia iš 
tolo žiūrint milžinišku voratink
liu, kurio visais gijų siūlais kaip 
vabalėliai į visas puses eilėmis 
bgioja automobiliai. Toli už
miesčiuose vis dažniau dygsta na 
mėlių ant ratų — “treilerių” ko
lonijos. Jų atsiranda stačiai ne
įtikėtinose vietose. Tai naujo 
klajoklinio gyvenimo apraiška, 
dygstanti nykstančių indėnų te- 

4)ee vietose. Kas nors atliekamą 
žemės sklypą pavadina “parkų”, 
iškabina didelį užrašą “Mobile 
Homes Park”, ir — žiūrėk — 
“čigonai” jau suka ir eilėmis ri
kiuojasi, o daugumas jų ir pašto- 
viai gyventi lieka. Liūdfias to
kių wigwamu vaizdas: tų me
talinių vagonėlių išrikiuotos eilių 
eilės, viena prie kito, nei mede-

tą lauki-

žmogaus ir ųe tik valgyti mais
tą ir gerti vandenį, bet įr kvė
puoti orą turės už pinigus pirkti. 
Laimei, tokie vaizdai ir jų su
keltos nelinksmos mintys retė
ja ir dingsta vis tolyn šiaurėn 
važiuojant, kur amžinoji geroji 
Žemė maitintoja tebėra kaip bu
vusi. Pasaulis anapus Minneapo- 
lio tai vientisinė sustingus ir juo
džemiu pavirtusi begalinė jūra, 
kur niekas akims vaizdo neuž
stoja iki’ pat horizonto, kur pati 
žemė užsilenkia ir nebegali būti- 
toliau matoma, nors dar matyti 
būtų aiškiai galima, jei ne tas 
nostalgiją. keliantis .baisiai toli
mas horizontas.

Kiek čia to mūsų pasaulio Vi
satos bedugnėje. Sako, iš mėnu
lio Žemė atrodo tik kaip per 
sporto lauką lekiantis futbolo ka
muolys...

Pilkajam Skalikui (Grey-, 
hound) mylią po mylios ryte ry
jant, pastebimai kinta to mūsų 
futbolo kamuolio paviršiaus vaiz
das. Por ĄVfsęonsiną tebevažiuo
jant kviečiai vietomis jau plauk
ti besirengią, o /šiaurės Dakotoj 
didžiausi laukų plotai vos baig
ti apsėti ir apakėti tebejuoduoja 
iki žemės, krašto, ,p dar toliau 
plačiuose dirvų plotuose vanduo 
tebetyvuliuoja ir purve įklimpę 
pamesti padargai bei mašinos 
tebeklakso. čia dangus, debe
sys ir pats oras pastebimai ki
tokį.

Viena šiaurės savybė, kad ji 
lyg romantiška mergelė, vos sau
lei pasirodžius meiliai šypsosi, o 
tegul tik saulė debesėliu užsiden
gia kaip ir pradeda ašaroti. Po 
Lietuvos, vaivorykščių bent 
Amerikos Vidur, nebeteko ma
tyti, o tolyn į šiaurę jų kartais 
net po kelias vienu metu, o po 
vieną beveik kasdien matysi. Šie-, 
met pavasaris šiaurėje ypač lie
tingas.'

Nemačiusiam savo akimis 
šiaurės dangaus žodžiais nenupa- 
šysi, bet šiokį toki vaizdą ir ne
matęs gali šiek tiek.įsivaizduoti: 
ten debesys yra spalvingesni, 
daugiau melsvi, o tie, kurie že
mai prie horizonto nugulę, labai 
dažnai su violetiniu padažu, kurs 
ypač šiaurės pusėje įgauna gra
sinančią, audros debesis prime
nančią spalvą, nors ten dažniau
siai jokios audros nėra. Bet apie 
spalvų ir jų šešėlių žaidimą kal
bėti verčiau palikim Mikui ši
leliui, kurs bent sykį savo kop-

me

Fotografas pagavo neįprastą lengvo
sios atletikos varžybose pozą. Tai 
šuolio į .aukštį britų čempionė Ann 
Wilson, peršokusi 5 pėdas 7 ir ket
virtį colio. Paveikslas darytas tuo 
momentu, kai ji Ivrito į .kitoje karte
lės pusėje sudėtus guminius Čiužinius.

Chicago^ miesto potvarkis 
“mėlynąi perdažyti .dangų”

Mero -Daley paskirtasis Chi-I 
cagos miestui oro švaros .komi! 
sionierius -Poston gavo į ran
kas tvirtą priemonę Cliicagos 
miesto dangų “perdažyti mė
lynai”, .tai dar balandžio mė
nesį miesto tarybos ^išleistąjį 
griežtą potvarkį, draudžiantį: 
deginti kiemuose lapus ir .de
ginti sąšlavas namų- šildomose 
krosnyse. Naujiems .namų .šil
dytuvams — krosnims, lei
džiama naudoti anglį, • -turiųčią 
tik yieną nuošimtį sieros, se
niems šildytuvams ir pramonės 
įmonėms naudoti anglį su .ne
daugiau kaip 2% sieros, o 
elektros įmonėms — nedau
giau kaip 1.8% sieros. Baudos 
nustatytos nuo $100 iki $300 užK 
pirmą potvarkiui nuąikąltimą 
ir nuo %300 ik| $500 ir iki f> 
nėn. kalėjimo už sekančius nu 
sikaltimus.

%- _V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
ir PET Lietuvos dęlegacij os 
pirm., šešias savaites lankęsis 
keliuose vak. Europos kraštuose, 
,š. m. birželio 15 d. grįžo į New 
Yorką. / (E)

♦ Senatas 50 balsų prieš 42 ; 
atmetė rezoliuciją, 'kuri draus- i 
tų parduoti Graikijai ginklus, y |

kalnius palikęs turėtų šiaurėn 
pavažiuoti. Įdomu, vkaip |iąurė 
atrodytų tokio tauraus pęisaži- 
ninko akims!?

(b. d.) J. Pr.

VLADAS CIVINSKAS-

BRANGIEJI AKMENYS
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Grynas korundas yra bespalvis ir daž
niausia neskaidrus akmuo. Chemine sudė
tim jis yra aliuminiaus oksidas, lyginama
sis svoris — 4,00 — 4.03, kietumu tuojau 
po deimanto — Molis skalėje — 9. Skaid
raus korundo randama labai nedaug. Tru
pučiukas chromo priemaišų skaidrųjį ko- 
rundą paverčia puikiu raudonu akmeniu, 
o toks pat kiekis titaniaus oksido -— mėly
nu, ir iš kario abu šie akmens — rubinas ir 
safyras atsiduria rečiausių, brangiausių ir 
labiausiai ieškomų brangiųjų akmenų ei
lėje.

Seniau, kol žmonės mažiau pažino mi
neralus ir (ik pagal jų išviršinę išvaizdą 
atskyrė vienus nuo kitų, beveik visi rau
doni akmens buvo rubinai ir visi mėlyni — 
safyrai. Dėl šių klaidų kalia ir pati gamta, 
taip paskirsčiusų brangiuosius akmenis, 
kad beveik visur, kur tik yra skaidriojo 
korundo akmenų, yra ir spinelių, ir for
maliau, ir granatų, ir topazų, savo spal
vomis taip panašių į rubinus ir safyrus, kad 
net ir labiausiai patyrusi akis nėra saugi 
nuo galimybių apsirikti. Tiesa, korundo 
kristalai savo išvaizda skiriasi nuo visu ki
lų brangiųjų mineralų kristalų, bet j šią 
akmenų savybę tik neseniai tepradėta 
kreipti dėmesio, o šlifavimo dirbtuvėse ir 
šie skirtumai išnyksta ir lieka tik begalinis 
akmenų panašumas. Pradėjus brangiuo- I

sius akmenis skirstyti ne pagal jų išvaizdą, 
bet pagal jų cheminę sudėtį ir fizines savy
bes, paaiškėjo, kad net toki garsūs isto
riniai rubinai, kaip Timuras ir Juodasis 
Princas, per šimtmečius buvę Anglijos ka
ralių pažiba, paaiškėjo besą raudonieji 
spineliai.

Šis mokslinis mineralams tirti metodas 
savo laiku buvo savotiška “revoliucija” 
brangiųjų akmenų karalystėje. Rubinai ir 
safyrai, kurie ir taip buvo labai reti ak
mens, išskyrus iš jų raudonuosius ir mėly
nuosius spindins, topazus, granatus ir tur- 
malinus, tapo keleriopai retesni. Peržiū
rint topazus, emeraldus ir ametistus, nu
statyta , kad žymi dalis ir šių akmenų — 
topazų, eineraldų ir ametistų — iš tikrųjų 
yra tik auksinės, žalios ar purpurinės 
spalvos skaidrieji korundo akmensT Iš čia 
kilęs paradoksas, kurio nežinojo brangių
jų akmenų mėgėjai prieš nepilną šimtą 
metų. Safyrai pagal savo vardą ir tradici
jas yra mėlyni akmens, bet dabar, bran
giuosius akmenis vertinant ne pagal jų 
spalvą ir išvaizdą, bet pagal chemines ir 
f zines Ijcs, šiuo vardu yra geltonų, 
purpurinių, žalių, oranžinių, juodų, pil
kų, rožinių ir kitokių spalvų akmenų.

Šitie atidengimai iš pagrindų supurtė 
brangiųjų akmenų rinką ir Įnešė daug mat
šaties. Brangenybių pirkliams sunku atsi
sakyti turėtų “safyrų”, “rubinų”, “emeral- 
dų” ir kitų panašių akmenų, bet jie jų ne
galėjo pardavinėti apgaulingai. Iš to kilo 
savotiškas komprom^as. ir brangenybių 
rinkoje atsirado “or k n falinių cmcraldų”,

“orięnląlįmų ametistų”, “orientalinių to
pazų”, kurie iš tikrųjų tėra tik atitinkamų 
'sP3įvŲ. safyrai. Taip pat brangenybių rin
ka tebėra užversta “balas safyrais”, “old 
rubinais”, “Kimberley rubinais”, “Cape 
rubinais”, “Arizona rubinais”, “Kolorado 
rubinais”- ir tl., ir tt, kurie iš tikrųjų yra 
tik atitinkamos spalvos granatai, spineliai 
ir tųrnialinai.

Šios, brangiųjų akmenų pirklių gudry
bės nėra didelės, bet jos dažnos, ir jų ge
riau neužmirš Ii. Tarp rubinų ir mėlynųjų 
safyrų ir jų imitacijai panaudojamų ak
menų kainų skirtumas toks didžiulis, jog 
kiekviena. neapsižiūrėjimo klaida gali būti 
per brangi. Iš safyrų tik mėlynasis yra di
delė brangenybė. Visų kitų spalvų safyrai 
savo, kainomis yra pusiau brangiųjų akme
nų kategorijoje ir pigesni už gerus ametis
tus, topazus, jau nekalbant apie emeral- 
djis, o baltasis safyras yra visiškai menka
vertis akmuo. Tik JAV ir viename kitame 
Vakarų Europos krašte yra Įstatymai, rei
kalaujantys, kad pardavėjas į sąskaitą 
rašytų tikrąjį parduodamo akmens vardą, 
o daugelyj kraštų ir to nėra. Bet ir čia 
tas pats -įstatymas, turi nemaža spragų. 
Pavyzdžiui, pardavėjas negali spinelį, 
turmaliaų ar granatą parduoti, kaip rubi
ną ar safyrą, bet jis gali ji parduoti, kaip 
“Cape ruby” ar “balas saphire”, ir pirkė
jas, sumokėėjęs už jį rubino ar safyro kai
ną, negali pardavėją kaltinti už apgavystę. 
Brangiųjų akmenų kainos aiškių rėmų ne
turi, ir visos transakcijos paliktos laimin
gam susitarimui. Puikios kokybės mėly

nąjį spinelį ar topazą 
tinti, kiek tik jam patinka, nes jis jo nuo
savybė, o pirkėjui lieka tik sutikti ar ne
sutikti su prašoma suma.

Nesant geresnių technikos priemonių, 
korundo akmenų tapatybę lengviausia nu
statyti iš jų kietumo ir lyginamojo svorio. 
Visi korundo akmens lengvai brėžia ne tik 
stiklą, bet ir kiekvieną kitą akmenį, iš
skyrus deimantus, o tuo pačiu — joks ki
tas brangusis akmuo, vėl išimtis tik dei
mantui, nepažeidžia korindo akmenų. Jei 
tik žiedo safyras ar rubinas, dirstelėjus įs 
jį per padidinamąjį stiklą, yra susibraižęs 
ar aptrupėjęs, yra pagrindo Įtarti, kad jis 
netikras. Visų korundo akmenų lygina
masis svoris yra tarp 4.000 — 4.03. Jie sun- 

-kesni už visus kitus brangiuosius akmenis, 
jų karatas žymiai mažesnis už deimanto, 
topazo, ametisto ar emeraldo karatą. Stip
riai "pakaitintas rubinas staiga pavirsta 
žaliu akmeniu, bet atvėsę vėl atgauna savo 
spalvą, šios ypatybės neturi nei vienas ki
tas brangiųjų akmenų,’ kurie galėtų imi
tuoti rubiną. Iš visų šitų būdų tikrinti ko
rundo akmenis saugiausias pagal lygina
mąjį svorį. Akmens kietumą mėginant ki
tu akmeniu ar ugnimi, visada reikia skai
tytis su rizika, kad akmuo, ypač jei jis ne 
rubinas ir safyras, gali nukentėti nepatai
somai. Pats tikriausias ir. saugiausiu bū
das patikrinti akmenų tapatybę būtų re
frakcinis indeksas, bėtsiam tikslui, jau rei
kalingos laboratorinės priemonės.

Rubinas, kaip sako ir šis vardas, yra 
raudonas akmuo, bet jo raudonumo atspąl

pardavėjas gali yer- yįų yra daug. Gamtoje dažniausia pasitai
ko silpno pablyškusio raudonumo akmenų 
su lengvu atspindžiu į gelsvumą, ir šie pri
klauso prastesnei kokybei. Tamsesni ak
mens yra geresni, bet ir čia svarbu, kad
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jie nebūtų per tamsūs, kad jų raudonume / 
šiek tiek atsilieptų violetinės ar melsvos/, 
spalvų atspindžiai. Patys geriausi ir bran-/ 
giaūsi rubinai yra gilaus karmino raudo-® 
numo su trupučiuku polinkio į purpurą,'/ 
burmiečiams primenančio balandžių krau-ė 
ją. Kokios šios spalvos bebūtų, jos nepra-^ 
randa nei trupučiuko savo puikumo dirb-L 
tinoje šviesoje, o tai ne kiekvieno bran-/' 
gaus akmens savybė.

Bet tik geros spalvos rubinui dar nęuž-f 
tenka . Jis privalo būti visiškai skaidrus,! 
be mažiausių vidinių šešėlių, debesuotu-?- 
mų ar,dėmelių, o tokių akmenų labai reta./

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA I
TERRA f

Savininkai V. ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai __
Šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės. '

TERRA, 3237 W. 63rd St., Chicago, Ill.
Tęjęf. 434-4660 ‘ |

Skaitykite ir platinkite fc 
D i e nr aš t į g 
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SKAITYK IR KITAM PATARK

DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiao tolofa PRospect 8-3229 
Rozid. tolof.: WAibrook 5-5076 

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
auu i iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta, 
tagoniua ppruma uk susitarus.

CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1970 AL VALDYBOS

perkraustymai

a

sesuo. ru—z vai.

Rez. GI 0-0873

usi. W. m. kiiih - člSINAS f

Tinka įjungti visur EUDEIi

t GENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

Sekretorius — Stakėnas 
2651 W. 72nd SL, telef. 
Kasininkas — Vikšraitis

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai- Speciali pagalba ko|omi 
(Arch Supports) ir t t

aKuSgKMa ik mvifcKy uiwvS 
uineKULuGiNE CrtiKURGUA

u i ox oo. KeOztė Ave., iff A 5-2670 
vaiauuus pagal susitarimą. Jei neat--

2>xucpxa, s^aiHULUll Ml 3-0U01.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, UL 60629 

T«l«f.: P Respect 6-5084

Jauna kalytė taip susidraugavo su anciuky pulkeliu,-kad net zmoniy prie jy neprifeidžia ir gano ančiukus, kad 
jie nepakliūry į pavoju.

2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

tetų OK 6-2400
pagili suaiuuuuų; Pirm., ketv

UK. A. JčNKIHS
GYm t iuJmS ik uriiKUKUAS 

3644*Wt$T 63rd STRHST
UFlbU VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.
' irec. ir šeštau. uždaryta ’.r

Ofiso teU Portsmouth 7-6000
Rebid. teiefu GArden 3-7278

Galingas 10,000 BTU'S 

VĖSINTUVAS IMA TIK T£ AMP.

*Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
opiomeinsias

DR. EDMUtiD E. CIARA
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

Rez. tei. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUSČKUA IK MUitKŲ L i GOS 
GiNgKOLOGHNE CHIRURGIJA 
6449 So^ Pulaski RcL (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal .susitarimą.

Jei neatsiliepia, saamDinu 374-6012

ftief.: t'Kospect tt-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VuU kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai anirauiemais ir penktadieniais, 
ireciaa, ir .seKmad. uždarytas. 

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

DK. PETER BRAZIS
- .rnrSiCiAN ajmO sukucuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

RezifL: 368-2233 
OElbO VALANDOS.

ririuad., Ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9. 
auuao., peuKtauietų nuo 1—S, tree, 

ir statau. UKtat. susitarus.

t t 1 I » t 1-1

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS

i

-s.

EININK AS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vak .
Trečiadieniais uždaryta.

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

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

Valandos: pirmad.. ketvirtad., 5—8,

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Ąvenue 

Chicago, HL 60618 TeL 525-0952

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

• “contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiučio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

. <V .....
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DK. LEONAS SEIBUTIS 
•INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.; antrad. nuo 2—5 po pietų, 
xetvirtad. nuo 6—8 vak.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tel. 92M296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimų.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef-: HEmlock 4 - 2123 
Redd, telef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ORGANIZACUOS 
VALDYBA 1970 METAMS. Pirmi

ninkas — Bacevičius Juozas, 64o5 
So. Kedzie Avė., telef. 778-2233, 
434-7085; I Vicepirm. — Kerelis Al
bertas, 2615 S. 71 St., teL 471-1770; 
H vicepirm. — Bagdzius Juozas, 
7246 So. Richmond Ave., telefon. 
434-3713; '
Antanas, 
737-4862;
Juozas, 6242 So. Troy St., telefonas 
434-6488; Finansų sekretorė — Sas
nauskienė Jedvyga, 2534 W. 67 St., 
telef. 476-8402; Kasos globėjas — 
Brazaitis Kazys, 7212 So. California 
Ave., tel. 434-0273; Kasos globėjas 

Jonokas Jonas, 7058 So. Califor
nia Ave., tel. 737-0017; Lietuvių kak 
koresp. — Patlaba Stasys, 6409 So. 

. California Ave., tel. 778-0955; An
glų kalba korespondentė — Zenkie- 
nė Pranciška, 6613 So. Richmond 
Ave., teL 434-6367; Maršalka — 
Repšys Kostas, 6608 So. Richmond 
Ave., tel. 776-1344; Maršalka — 
Zenkus Juozas, 6613 So. Richmond 
Ave., tel. 434-6367; Patikėtinis — 
Klemka Bronius, 10040 Kilpatrick 
St., tel. 424-3810; Patikėtinis — 
Liskus Bronius, 6928' So. Richmond 
Ave., tel. 476-7225; Patikėtinė — 
Sačiauskienė Jule, 7222 So. Rich
mond Ave.; Teisinis patarėjas — 
Kai Charles P., 6322 So. Western 
Ave., 6429 So. Western Ave., tel. 
776-0162, 737-5047. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio trečią 
penktadienį, 7:00 vai. vak. Marquet
te Parko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6b01 So. Artesian 
Ave., tek 778-6536; Vicepirm. — Jo
seph Balicas, 4047 So. Maplewood, 
tei. 847-4094; Nutarimų rašt. — 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rast. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, 847-2879; Iždo globėjas — 
Dan Lukas, 7339 So. Taiman, tel. 
434-5126; Kasininkas — John Didž- 
galvis, 3808 So. Union Ave., tel. 
927-8660; Maršalka — Julius Kli
mas, 5602 So. Nordica Ave., teL 
586-1592; Korespondentas — Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
nį 7:30 vai. vakare. Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai pri
imami nuo 16 iki 58 metų.

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 19 i 0 METaMS: Pirmi- 

ninkė — Marie Zolpiene, 3554 So. 
Halsted St., tet Y A 7-2526; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rast; — Estelia 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rast — Anna 
Guss, 912 West 32nd Place; Kasos 
Globėja — Stella. Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., tel. 
YA 7-8660; Šeimininkė — Adelia 
Čubrinskienė, 3227 Ko. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno menesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vai. po 
pietų.

Nutarimų rašt. — Eugenija Strun
gys, 4žo3 So. Campbell Ave.» telef. 
cjl 4-odZb; Finansų rašt. — Rose 
PiatKaussas, 4V19 bo. Kockwell Bt., 
teiei. LA 3-U833; Kasininkas — 
Bromus Bartkus, 691a So. Artesian 
Ave., telef. 47o-U6bb. — Susirinki
mai įvyksta kas antro mėnesio pir
ma semnaaiem 2 vai. po pietų Club 
Maplewood svetainėj, -±206 So. Ma
plewood Ave.

ČIKAGOS LIETUVIŲ KĘSTUČIO PA
ŠALPOS KLUBO VAUJYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Julia Po

cius, 7312 So. Maplewood Ave.; 
Vicepirm. — Jonas Suica, 3933 So. 
RocKweli St.; SeKretonus — Mečys 
Krasaussas, 2633' W. Montgomery 
Ave.; izominkas — Bruno Klemka, 
10U4U So. Kilpatrick Ave., Oak 
Lawn; Finansų rasi. — Leonas Gi- 
nious, 2222 W. 24th St., teieionas 
37u4ta80. — Klubo susirinkimai 
Įvyksta Kiekvieną pirmą mėnesio 
seKmadieni 1 vai. p. p. Hollywood 
svetainėje/2417 W. 43rd St. Viso
kiais pašaipų reikalais prašoma 
Kreiptis į iinansų rast. Leoną Gi- 
muvi, virs nuiouyui auresu.

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533
Telef.:

1410 So.
Telef.:

W. 71st Street
GRoovehilI 6-2345-6

50th Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMERIKOS LIETUVIŲ VAIKO UG
DYMO DRAUGUOS INC. ALVUD, 
1970 METŲ VALDYBA. Pirmininkas

— Stakėnas Antanas. 2651 W. 72nd 
St, telef. 737-4862; I Vicepirm. — 

. Dr. Jonas Adomavičius, 2319 West 
Garfield vlvd., telef. 434-8666, offiso 
1601' W. Garfield Blvd.; II Vicepir
mininkė — Ona Ankus, R. N., 3407 
W. 65 Place., telef. 737-3152; HI 
Vicepirm. =— Dr. Ona Vaškevičiūtė, 
6648 So? Albany Ave., tel. 776-9400; 
Kasininkas — Ankus Petras, 3407 
W. 65 Place, tel. 737-3152; I Sekre
torė — .Rūgytė Alicija, 6547 So. 
Washtenaw Ave., teL 776-3209; H 
Sekretorius — Slabokas Juozas, 
6051 So. Ashland Ave., tel. 778-9313. 
— Vakaronės įvyksta kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, Marquette

► Parko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave. 5:00 vai. vakare. 
Vasaros laike: birželio, liepos ir 
rugpiučio mėn. po atviru dangum 
Marquette Parke, picnic area Nr. 9.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1970 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond SL, telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. ‘— Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 4-7174; Nutarimų rašt. .— 
Estelia McNamee, 6151 So. ’ Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rast. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
Place, teL VL7-2879; Kasos globėja 
’—Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estelia McNamee, 6151 So.. 
Spaulding, tel. 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Vengeliauskienės - salėje, 
4500 So. Talman Avė. 8 vai. vak.

ŠEN Ub\) BK1TANHUS LIETUVIŲ J 
jxlUBO VAjuL^bA 1970 MKi'AMb: ‘ 

Pirmininkas — Pranas Rumšą, 43o9 1 
So. Aiapxewood Ave., tei. vi 7-2149;1 
IzauiinKas — Kazys Kožanskas, 3605 . 
W. 7ist SL, tei. 062-^627; SeKreto-f 
nūs — Juozas Kiburas, 4603 So. ~ 
Tąiman Avė., teL Bi 7-4261; Vai- 
ayoos nariai — Kazys Valentinas,! 
4ov4 So. Washtenaw Ave., telef.! 
647-1679; Stase Krasauskienė, 4602 į 
S. Caliiorma Ave., tel. VI 7-3748; 
Revizijos komisija — Algirdas Pu
žauskas, 4404 So. Rockwell St., Sta
sys Matulis, 4335 So. Maplewood 
Ave., teL VI 7-0577, Bronius Paliu
lis, 2426 W. 45th PL, teL 847-2469.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APSVTETA VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirm.— Stella Kaulakis, 3247 

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; Vi
cepirm. —'Aldona Olis, 3439 W. 
73 St., tel. 925-9546; Nutarimų rašt 
— Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Ave.^ tel. 927-8660; Finansų 
rast. — Joanna Zėlvis, 3251 So.

REpubUe 7-8$0C

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D

UTENOS APSKR. DRAUGIŠKO KLU
BO VALDYBA 1970 ,M. Pirmininkas 

— K. Stukienė, 7242 So. Francisco 
Ave., tel. RE 7-8819; Vicepirminin
kas — J.. Šulcą, 3933 So. Rockwell 
St.; Nutarimų rašt. — V. Juška, 
5717 So. Laflin St., Finansų rašt. — 
B. Žemgulis, 2535 W. 42 St, telef. 
VI 7-2879; Kasininkas — Dan. Lu
kas, 7339 So. Talman Avė.; Kontro
lės rašt.
S. Artesian Ave.; Maršalka — K. 
Juška, 4443 So. Rockwell St. — 
Klubo s 
no mėzfesio 
vai. vak.
nė j, 4500 So. Talman Avė.

Tel. 238-9787-8

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

PLEASE!
Only you un

PREVENT 
FOREST FIRES

A. Radziukėnas —. 6804

4443 So. Rockwell 
kenkimai įvyksta kiekvie- 

trą antradienį 7:30 
ngeliauskienės svetai-

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1970 
METAA1S: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave., 
tel. LA 3-8897; Vicepirmininkas — 
Antanas Jusas, 2247 So. Oakley 
Ave;, tel. 927-8989; Nutarimų rašt. 
— Estelia McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 4344936; Finansų rašt. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St., tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal
man Ave., tel. VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave., tel. 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį 8 vai. vak. Ven- 
geliauskienės salėje, .4500 So. Tal
man Ave., Chicago, UI. 60632.

AMERICAN LITHUANIAN CITIZENS’ 
AND BENEFICIAL CLUB VALDYBA 
1970 METAMS: Pirmininkė — Estel- 

la McNamee, 6151 So. Spaulding 
tel. 434-4936; Vicepirm. — Matt Po-, 
vilaitis, 7050 So. Maplewood Ave., 
tel. 434-0267; -Nutarimų rašt. — Ro
žė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rašt. — 
Bernice žemgulis, 2535 W. 42nd St., 
teL 847-2879; Kontrolės rašt. — Jo
sephine Masilionis, 4636 So. Kea
ting Ave., tel. 585-5611; Kasos glo
bėjas — Joseph Mikšis, 7251 So. 
Francisco Ave., tel. 778-1740; Kasi
ninkas — John Didžgalvis, 3808 So. 
Union Ave., tel. 927-8660; Maršalka 
— Paul Masilionis, 4636 So. Kea
ting Ave., tel. 585-5611; Korespon
dentas — EsteUa McNamee, 6151 
So. Spaiilding Ave., tel. 434-4936. 
— Susirinkimai įvyksta kas kiek
vieno mėnesio trečią sekmadienį 
1 vai. po pietų Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai yra 
priimami nuo 16 iki 55 metų.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLŪBO VAU 
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
'Ave., tel. 585-5611; Vicepirm. — 
John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Ave., tel. Š27-8660; Nutarimų rašt 
— Joseph Keturakis, 4436 So. Cali
fornia Ave., tel. 523-2553; Finansų 
rašt. — Herman Danta, 4536 So. 
California Ave., tel. 847-2774; Kon
trolės rašt. — Rožėx Didžgalvienė, 
3808 So. Union Ave., tel. 927-8660; 
Iždininkė — Adelia Šankus, 2520 
W. 68 St., tel. 476-6399; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave., tel. 927-8989. — Klubo 
susirinkimai Įvyksta kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadienį 1 vai po 
pietų Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Nariai priimami nuo 16 
iki 50 metų.

rast. — Joanna Zėlvis, 3251 So. 
Green St., tel. 842-7838; Iždo glo
bėja — Anna Guss, 912 W. 32 PL, 
tel. 927-3891; Iždininkė — Anasta
zija Valančius, 2457 W. 46 St., — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 1:00 vai. po 

^pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
^-Halsted St. Narės priimamos nuo 

16 iki 65 metų.
LIETUVIU FILATELISTU DRAUGI
JOS VALDYBA 1970 METAMS: Pir

mininkas — Joseph Zygas; Vicepir
mininkai 
nedict Jurėnas; Sekretorius — Vin
cas Urbonas; Iždininkas — Vikto
ras Lesniauskas; Biuletenio redak
torius — Eugenijus Petrauskas; 
Trustees — Andrius Povilaitis, Juo
zas Liubinskas ir Jacob Levitan. — 
Draugijos susirinkimai vyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį ketvirta
dieni Jaunimo Centre.

■ Steve Ivanauskas ir Be-

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

CHICAGOS LIETUVOS SUVALKIE
ČIŲ DRAUGIJOS VALDYBA 1970 ME 
TAMS: Pirmininkas — Leonas Vasi- 

lievas, 7020 So. Rockwell St., telef. 
RE 7-5528; Vicepirm. — Jonas Jo
nikas, 7058 So. Fairfield Ave., tel. 
RE 7-0017; Nutarimų raštininkė — 
Eugenija Strungys, 4253 So. Camp
bell Ave., tel. CL 4-3828; Finansų 
rast. — Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI., telef. 458-8870; Kasos globė
ja ir korespondentė — Ona Švir- 
mickas, 6601 So. Whipple, telef. 
434-0290; Kasininkas .— Antanas 
Gintneris, 3221 W. 61 St. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
ketvirtą trečiadieni 8 vai. vak. Hol
lywood Inn svetainėj, 2417 West 
43rd Street.

9-to VARDO LIETUVIŲ DEMOKRA 
TŲ KLUBO VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirmininkas — Juozas Skei

vys 6601 So. Artesian Ave., telef. 
PR 8-6536; Vicepirm. — Alfonce 
Spiečius, 51 W. 103 St., telefonas 
WA 8-5487; Vicepirm. — Bessie Su- 
cilla, 741 W. 123 St., tel. PU 5-3990: 
Fin. sekr. — Kazys Rubinas, 10753 
So. Peny, telef. PU 5-8889; Prot. 
sekret. — Anna Labžentis, 10826T S. 
Wabash; Kasininkas — Frank Pūo-

- džiukas. •
CO 4-2467; Kasos glob.
Stulpinas 11242 So. Indiana, telef. 
PU 5-0754; Kasos glob. — Kazys 
birulis, 10850' So. Edbrooke. tcl.

Michaelį

10822 *So. Wabash, telef.
Valter

IN 8-1247: Trustistas
Rutkauskas. 10513 So. Wabash, tel. 
PU 5-84C<: Trustistas — John Alijo
šius. 10730 S. Forest, tel. CO 4-5728; 
Klubo koresp. — Juozas Skeivys. 
6601 So. Artesian, telef. PR 8-6536. 
— Kluix> i-usirinkimai būna kiek
vieno mėnesio trečią ketvirtadieni. 

-.7 vai vak parapijos svetainėj, 108
St. ir So. State SL

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi- 
'ninkas — Motiejus Strumskis. 5920 
So. Maplewood, telef. PR 6-0716: 
Vicepirm — Janina Bartkus, 6919 

So. Ave., tcl. 47&0686;

Tel.: YArds 7-1741 - 174'2

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

NARIAI:

Associacijos t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS

BUTKUS - VASAITIS

ANTANAS M. PHILLIPS

Phone: YArds 7-19113354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS

i

I

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
Pagarsėjęs New Yorko Jets klubo fut
bolo žaidėjas Joe Namath bando tapti 
filmy aktorium, šiuo metu įis vaidi
na Italijoje gaminamam filme apie 

Amerikos "laukinius vakarus".

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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TEL. 925-6015

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, iama — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. -i, lama — Pardavimui

FIGURE CLERK - CASHIER
Accounts Receivable knowledge plus 

related clerical experience. 
Good figure aptitude. 

Near loop and expressway. 
Call Mr. OLSON 

666-2545

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

* NAljŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

“r 5' >

INTERESTED
IN THAT EXTRA INCOME!

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE .
2737 W. 43rd STREET ‘

CL 4-2390

2735 WEST 71st STREET
A- w ‘

RITA IR JONAS VALKIŪNAI
PRISIEKĖ BENDRAM GYVENIMUI

Birželio 13 d. Marquette 
park (Chičagoje) didž. lietu
vių parapijos bažnyčioje Jo
nas Valkiūnas, prie altoriaus 
grotelių, pasitiko šeimyniniam 

išsirinktąją Ritą 
Ritą ir Joną prie

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

SALESMAN WANTED

i

• tėveliai jaunuosius pasitiko su 
duona 1r vynu , o svečiai, jau
nuosius ir puošnią palydą, mar
šai grojant — plojimais.

Ritos tėvelis Zigmas šefieris 
maloniu žodžiu palinkėjo jau
niesiems laimės ir geros sėk
mės, o svečiams malonaus va
karo. Vaišių iškilmėms vado
vauti pakvietė Romą Sakadols^ 
M-

Romas Sakadolskis, gerai ži
nomas lietuvišku organizacijų 
veikloje jaunuolis, yra visų 
“pažįstamas” kaip ’’Margučio” 
radijo pranešėjas. dabar iš
rinktas JAV L. Bendruomejjės 
tarybon. Vaišių iškilmėms jis 
vadovavo gerai, žadindamas 
svečių nuolaikas.

Gražių žodžių pasakė orga
nizacijų vardu L. Vepštaitė - 
Hofmanienė, A. Augaitis, E. 
Matulienė, brolis Virgilijus ir 
kt. Raštu sveikino gen. konsu
las dr. P. Daužvardis, giminės 
iš okupuotos Lietuvos. Jaut
riai buvo sutiktas sveikinimas 
— telegrama jauniesiems iš Si
biro nuo Jono Valkiūno,senj., 
t. y. jaunojo tėvelio.

Jaun. Jonas Valkiūnas savo

gyvenimui
Šefleiytę.
altoriaus lydėjo 7 poros: S.
Stulpinaitė, S. Vachuta, R. Kuz 
maitė, V. Plęinytė, G. Vainaitė, 
A. Pavilčiutė, D. Jangbrande, 
V. Krapauskas, A. Modestas, P. 
Jokubauskns, A. Mockaitis, R. 
Česas, Z. šefieris ir R. šefieris.

Jaunuosius palaimino ir pri
taikytą pamokslą pasakė arti
mas Valkiūnų šeimos draugas 
kun. Petras Totoraitis, specia
liai atvykęs iš Newark, New 
Jersey. Sutuoktuvių metu solo 
giedojo iškilioji mūsų solistė 
1). Siankaitytė. r 

Prie bažnyčios jaunuosius 
sveikino ir laimės linkėjo Ire
nos Krapauskienės — Valkiū
nienės, Joanos ir Zigmo šefle- 
rių bei jaunųjų artimieji, taip 
gausiai dalyvavę santuokos 
palaiminime, bažnyčioje.

Jonas Valkiūnas aktyviai be- 
, sireiškiąs organizacinėje veik

loje, gimė Lietuvoje, vaikystę
praleido Vokietijoje, moksli- žodį ^str jautriu nuoširdumu 
nosi Amerikoje. Jis baigė Lo
jolos universitete biologiją. 
Dabar, šalia atsakingų parei
gų, vakarais lanko Illinois In- 
stitut of Technology ruošda
masis įsigyti master degree. 
Yra Korp. Neolithuania filiste
ris ir Vyr. Valdybos narys. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Chicagos skyriaus 
pirmininkas. Priklauso Tau
tiniam sambūriui; narys Tau
tinių namų. Priklauso Neoli- 
thuanų tautiniu šokių grupei ir 
reiškiasi bendroje lietuviškoje 
veikloje. _

Hitą Šeflerytė, Joanos ir 
Zigmanto šeflerių duktė, gi
mė Chičagoje. 
ver’s kolegiją, 
pedagoginius
Korporacijos Neo-Lithuanįa sen 
jorė. Taip pat priklauso tau
tinių šokių grupei.

vių diena buvo karšta 
ir saulė'HųVakare į iškilmingas 
vafšes, St. ^’ikolas vėsio'n sa- 
lėn susirinko ie 300 svečių. 
Pagal Įjusistovėjpsią tradiciją nimosi metu, prieš šokius, or-

Lanko St Xa- 
studijuodama 

mokslus. Yra

Minimum age 25 years. Salary plus 
commission. Some sales experience 

necessary.

ANDERSON FORD
6539 W. OGDEN 

BERWYN 
Apply in person.

Ask for HANK or JIM. .

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

One of the nation’s largest 
Miracle Fiber Wig companies 

needs you!

CALL MISS LIND

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

Iš kairės: Aušra Garbauskienė, Jonas Valkiūnas, Rita Valkiūnienė - Šefle- 
rytė ir inž. Anatolijus Garbauskas.

t . Nuotr. V. Račkausko
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

pradėjo: “Pirmiausia aš noriu 
padėkoti savo mamai, kad ma
ne išleido į gy venimą ir pasta
tė ant kojų. Ačiū labai, .mama”. 
Padėkojo svečiams už gausų 
dalyvavimą jų sutuoktuvių 
Šventėje, ir jaunosios tėveliams 
Šefleriams, kad jam užaugino 
gražią žmoną.

Vestuvių šventėje dalyvavo 
jaunosios dėdės Povilas šefle- 
ris iš Lenkijos ir Liudvikas šef 
leris iš Vokietijos, be to, jau
nosios krikšto tėvai iš Detroito 
ir kt Iš jaunojo pusės dalyva
vo teta Bernadeta Reinienė 
su vyru dr. Jonu, pusbrolis inž. 
Anatol. Garbauskas su šeima 
iš L. Hand, N. Y., krikšto moti
na Konstancija Garbauskienė, 
Valkiūnienės - Krapauskienės 
pusseserė Jūratė Sajienė su 
vVru Marium ir kt.

Svečiai vestuvinėje puotoje 
buvo gardžiai vaišinami pa
garsėjusios vestuvių ir kitų lie
tuviškų parengimiĮ vaišių pa
ruošojos p. Norvilienės. Vaiši-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPGSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS, SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -L 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

HIGH RATES

kesfras pagrojo gražių melodi
jų. Tačiau būtų dar geriau, 
kad orkestrų vedėjai kitais pa
našiais atvejais, kai groja ne 
šokiams, išjungtų balsinguo
sius garsiakalbius ir leistų be- 
sivaišinanliems pasikalbėti.

Jaunieji Jonas ir Rita Val- 
kiūnai povestuvinėn kelionėn 
išvyko i Acapulco (Meksika) 
ir kitur. J. Šlajus

salėje 23rd-Street ir Sawyer 
Ave. kampe. Pasirodė, kad šo
kiuose buvo daug Latin Kings 
gaujos narių, kurių vienas Pe
rez pažino ir sušuko: “štai vie
nas iš Harrison Gents!” Perez 
bandė pabėgti, bet ties 2214 S. 
Kedzie Avė. penkių vaikėzų 
nuo 15 iki 18 metu anyžiaus bu- 

užmuš- 
dalyva- 
tebeieš-

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

Call Jean Cane
HOLMES & ASSOC.

939-7633

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir įrengimai

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

kui 737-7526 po 6 vai. vak.

Greit bus dirbtinės širdys
Dr. Denton Čooley iš Hous

ton, Texas,- užtikrino Chica- 
goje, kad nauja, dirbtina šir
dis bus ištobulinta ne vėliau 
kaip per 6 mėnesius. Prieš 
metus Dr. Cooley su kolegomis 
išvystė dirbtinę širdį, kuri li
gonį išlaikė gyvą per 3 dienas, 
naujoji mechaninė širdis išlai
kysianti gyvybę iki 3 mėnesių. 
Kiek ilgai dirbtina širdis galės 
palaikyti žmogaus gyvybę 
ateityje, dar nesą galima spė
ti. Dėl gĄ’vų širdžių iš mirusių 
žmoniii perkėlimo. Dr. Cooley 
pasisakė neigiamai. Jis yra per
kėlęs 16 širdžių, iš kurių ilgiau
siai gyvybe išlaikė 16 mėnesių.

Gaujų žmogžudystė
• 18-je kolonijoje

Gyvenantis 1735 W. 18th 
Street porforikietis Emilio Pe
rez, 18 metų amžiaus Harrison 
Gents gaujos narys, su savo 18 
metų, mergina šeštadienio va
kare nuėjo į šokius Cotillion

vo pasivytas ir vietoje 
tas. Penki nužudyme 
vę jau suimti, o šeštas 
komas.

Blinojaus seimas atmetė 
bet kokią CTA subsidiją 
šeštadienio naktį Illinojaus 

senatas galutinai atmetė bet 
kokią subsidiją Ghicagos tran
zito administracijai ir dėlto 
CTA belieka ta pati išeitis — 
vėl kelti važmos kainas...

Gubernatorius Ogilvie dar 
paskutinį momentą prikalbi
nėjęs ir demokratų lyderį — 
senato mažumos vadą Thomas 
McGloon ir senato republiko- 
nų daugumos vadą Russel Ar- 
'ringloną “nusileisti”, bet abu
du atsisakę. Prašymas $24 mi
lijonų subsidijos galutinai pa
laidotas. Dabar prasideda abie
jų partijų viena kitos kaltini
mai.

CTA bosas George DeMent 
pareiškė, kad dėl važmos kai
nų pakėlimo jis dar nieko nega
lįs pasakyti, kol nebus pasitaręs 
su CTA taryba ir savo finansi
niais ekspertais

P ARPUODAMI
Tš MODELINIŲ NAMU BALDAI

iki 50 nuolaida. Galima nirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL GR 8-4421
6200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Ivafrfis Pardavime!

P AROUND A MA S pn^a kartu n audo- 
ta* akordeonas CROWN. $450

Skambinti tel. 733-4657 po 5 val. vak.

1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

PIETVAKARIU PRIEMIESTYJE,
, Lisle Hl„ savininkas parduoda 5 kamb. 
ranch tino narna su pristatytu garažu, 

i židiniu, kilimais, uatio.
j Viri $20,000. Tel. 968-3556.

; MARQUETTE PARKE parduodamas 
■mūrinis kampinis namas 14 metu se
numo. 2 butai no 6 kambarius ir 3 

a s i iuciidakk-c o oeAiTv a”to garažas. -Rūsyje išnlanuotas tre- A. & u INSURANCE & REALTY čias butas ggįializacija ir elektra.

Skambinti tel. PR 6-1378 
nuo 6 iki 9 vai. vak.INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) - 
Pigūs automobiliy draudimai.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

HOME INSURANCE

INSURED

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

to $20,000. — Highest reserves.

Passbooks

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$lz000 minimum 
Savings Insured

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

Sunku tikėti, kad kas nors gaišty įspėti, ką rodo ši fotografija, nors 
žmonės dažnai mato nuotraukos objektą. Johnson Wax laboratori
joje modernus elektrony mikroskopas parodė, kad šitaip atrodo 

paprastos naminės musės nugara.

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

A""
. MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5<-920t

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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-— Sol. Stasys Baras yra visu 
mėgiamas ne tik kaip dainininj 
kas, bet ir kaip paslaugus bei 
sumanus finansininkas. Jis vra 
Standard Federal Savings & 
Loan bendrovės vicepreziden
tas nekilnojamojo turto prie
žiūros ir įkainavimo reika
lams. Namų pardavėjai ir pir
kėjai, imą paskolas iš šios fi
nansinės įstaigos, yra paten
kinti jo geru patarnavimu.

— Adu. Antanas Lapinskas 
yra Mutual Federal Taupymo 
ir Skolinimo bendrovės teisi
nis patarėjas. Jo patarimais 
naudojasi taip pat taupytojai 
ir paskohi ėmėjai, perkant na
mus ar kitokį nekilnojamą tur
tą. Adv. A. Lapinskas buvo 
veiklus lietuviškoje visuome
nėje, kaipo .geras kalbėtojas 
ir organizatorius.. Pravesdavo 
Margučio sekmadienines 
jo programas.

— Gražina Micevičiutė 
dėjo tarnauti Universal __
pymo ir Skolinimo bendrovėje’nas. 
būdama jauna studentė. Veik 
visi bendrovės interesantai ją 
pažįsta ir yra patenkinti jos 
patarnavimais. 1 
išsikėlė iš šios apylinkės, pa-j 
likdami savo santaupas augti) 
toje bendrovėje. Bendrovė tar
nauja apylinkei, duodama pa-’ 
skolas reikalingiems namų re
montams ir pagerinimams, tuo 
prisideda prie apylinkės nuo
savybių vertės išlaikymo.

— William B. Sebastian yra 
Chicago Savings & Loan ben-’ 
droves propagavimo direkto- j 
rius. Tai planuojant bendrovė 
nepamiršta lietuviškų reikalų 
taip pat gerų santykių su ap-, 
linka, kurioje daug lietuvių 
turi nuosavybes. ‘ *

Call: Frank Zapolis 
32087a w. 95th St.

PARDUODAMAS .
GRAŽUS, DIDELIS NAMAS

ant didėlis'sklypo Drovinciioie. 3 my
lios i rytus nuo Allegan, Mich. Leng
vos išmokėjimo sąlygos. Skambinkite 

vakarais, tel. (616) 673-4565

DARL R. JENNINGS
Real Estate Broker

JENNINGS ROAD — ROUTE 1 
ALLEGAN, MICH. 49010

Stale Farm hie .ano Casualty Comoaa,

DAŽAU NAMUS 
. Iš VIDAUS IR LAUKO 

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau 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.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel: VI 7-3447

radi-

pra-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 
pardavimo Ir Taisymas , 

2646 WEST 69th STREET 
Tab REpublk 7*1941

JUOZAS (JOE) JURAMS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvus, Mercedes, Porschus ir

Elektroninis tikrinimas, patyrę 
mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

FTil AlYUAVUd| UAvZA V1 UldVliud IX

Jau~. kitas užs. ir vietinės gamybos maši-
K. * * — T71 i Z M 4-4 Tj Z 41 4*V

lietuviu Tel. GR 6*3134 arba. GR 6*3353

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

i

,_^

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų

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

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

'Skambinkit 
.* LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

limo sąlyfo*.
J. BACEVIČIUS 

M55 S>. Kedzfo Ave. PR 8-2233
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’’NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

sįįĮ


