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♦ Vakar Amerikoje prasidė
jo nauji finansiniai metai. Ne
maža suma paskirta aviacijos

Forest 
and 

Wildlife

šięse grafose parodoma, kas valdo JAV federalinės vyriausybės žemės plotus. Du trečdaliai že- 
meJ'-pnklauso vidaus reikalg departamentui ir sudaro miškus bei gamtos draustinius. Dalis že
mės skirta ganykloms, ji išnuomojama privatiems ūkininkams. Gynybos departamentas /irgi 

valdo nemažus plotus.
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NEW YORKE ABORTAI JAU LEGALUS
NEV/ YORKAS. — Trečiadienį New Yorko valstijoje įsigalėjo 

pats liberaliausias visos Amerikos abortų įstatymas. Nei ligo
ninės, nei valstijos pareigūnai dar nežino, kiek moterų kreipsis į 
savo daktarus ir prašys .padaryti abortą. Nežinia, tikrai, nei kiek 
tos operacijos kainuos ir ar užteks vietų visiems pacientams ligo
ninėse. Per paskutinius mėnesius ligoninės ruošėsi naujų paci
entų antplūdžiui, pirko reikalingus įrengimus, samdė naujus per
sonalo, narius. Įstatymas leidžia operaciją daryti per pirmas 24 
nėštumo savaites.

šėmų Planavimo organizacija 
paskelbė, kad per dieną ji gau
na apie 100 telefono pašaukimų 
iš moterų, kurios susidomėjo 
aborto įstatymu. Jau apie 700 
moterų yra pasiruošusios pasi
naudoti naujo įstatymo patarna
vimais. Ligoninėse abortų pa
tarnavimai jau užsakyti visaity 
liepos mėnesiui. Pradžioje tiki
masi daugiau pacientų, o vėliau 
skaičius išsilygins. Sumažės ir 
tie pacientai, kurie turėdavo at
sigulti ligoninėn po nepavykusio, 
slaptai daryto aborto, kada jie 
dar buvo nelegalūs.

Gydytojai ir ligoninės apskai
čiavo, kad New Yorke per metus 
bus padaroma 50,000—100,000 

■legalių aborto operacijų, šiuo 
metu ligoninės galėtų priimti 
apie 75,000 operacijų. Yra bi
joma, kad į New Yorką pradės 
važiuoti moterys iš kitų miestų, 
tokių gali atsirasti iki 500,000 
per metus. Tada ligoninėse vie
tų pritrūktų. Bandoma dar dau
giau palengvinti abortų įstaty
mą ta prasme, kad daktarai ri- 

< sai ankstyvą nėštumą galėtų 
* ’''""operuoti savo kabinetuose ar pa

ciento namuose, nevarginant dėl 
jų ligoninių.

Dar nėra visai aišku, kiek tos 
operacijos kainuos. Medicinos 
draugija patarė daktarams už 
aborto operaciją imti tarp 100 ir 
150 dol. Operacijos ligoninėse 
kainuosiančios iki 250 dol. Ne
abejotina, kad kai kurie gydyto
jai ims daugiau. Ligoninėse lo
vos ir medicinos patarnavimai 
kainuos kaip ir kitiems pacien
tams, todėl užsisenėjęs nėštumas 
ar kokios komplikacijos gali pa
reikalauti ilgesnio buvimo ligo
ninėje. ir išlaidos gali siekti ke
lių tūkstančių dol.

New Yorko Blue Cross ir Blue 
Shield draudimo organizacija 
aborto operacijai skiria 250 dol. 
Kitos draudimo bendrovės 
nepaskelbė savo kainų.

federal
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ROSARIO.—Argentinos San
ta Fe provincijos policija paskel
bė streiką ir valdžiai teko pasiųs
ti kariuomenę ir pasienio polici
jos dalinius saugoti miestuose 
tvarkos. Rosario mieste plėšikai 
pagrobė iš Londono banko 100,- 
000 dolerių. Policininkai reika
lauja didesnių atlyginimų.

WASHINGTONAS. — Smar
kiausių Amerikos “vanagų” or
ganizacija nepatenkinta Wash
ingtone organizuojama “Pagerb
kime Ameriką” demonstracija. 
Ji esanti nepakankamai karinga. 
“March for Victory” komitetas, 
vadovaujamas kunigo Clifford 
Peterson, paskelbė, kad liepos 4 
d. Washingtone bus paleisti 25,- 
000 raudonų-baltų-mėlynų balio
nų, kurių 5,000 turės užrašus 
“Victory”, ši grupė reikalau
ja, kad Vietnamo karas būtų lai
mėtas. .

LIMA. — Prezidento Nixono 
žmona baigė savo viešėjimą Pe
ru valstybėje, kur ji lankė nu-Į 
kentėjusius nuo žemės drebėjimo j-nadiečių, 213 prancūzių, 131 įs
imestus. Paskutinis jos vizitas panas,' 114 Azijos tautų katalikų, 
buvo vaikų ligoninėje, kur pri- 112 iš Pietų Amerikos ir 57 afri- 
glausti nuo drebėjimo nukentė- kiečiai. Kurijoje tarnauja ir 46 
ję vaikai. Ponią Nixoniene glo- moterys, daugiausia vienuolės, 
bojo ir kelionėje lydėjo Peru pre
zidento žmona, Gonzales de Ve
lasco.

ROMOS KURIJOJE MAŽIAU ITALU
VATIKANAS. — Antradienį Popiežius Paulius VI-sis mi

nėjo savo karūnavimo 7-tas metines. Jis gavo daug sveikinimų iš 
: viso pasaulio ir Vatikano tarnautojai turėjo laisvą dieną. Ta 
’ proga atkreipiamas dėmesys į svarbiausią katalikų instituciją, 

visos bažnyčios administracijos centrą, Romos kuriją. Jau pa
skutinis Popiežius Jonas XXIII-sis pradėjo mažinti toje įstaigoje 
italų skaičių ir šiandien, po visų reformų, kurijoje dirba didžiau
sias svetimšalių skaičius per visą bažnyčios istoriją. Ne italų ku
rijoje yra 1,406, o italų — 854.

Iš kitų tautybių katalikų ku
rijoje yra 112 amerikiečių ar ka-

Italų protesto 
demonstracija

NEW YORKAS. — Amerikos 
italų organizacijos pirmadienį 
surengė New Yorke “Vienybės 
dieną’, kuri sutraukė apie 40,- 
000 italų. Kalbėtojai ypač puo
lė Amerikoje prieš italus veda
mą šmeižtų akciją,, kuri sudaro 
įspūdį, kad visi italai yra gang
steriai ir kriminalistai.

Po kalbų ir paradų grupė ita
lų nužygiavo prie FBI įstaigos, 
kur jau laukė policija. Du poli
cininkai buvo peiliais subadyti.

Italams labai nepatinka spau
doje naudojami gangsteriams ap
tarti žodžiai “Mafia” ar “Cosa 
nostra”. Bronxo atstovas Ma
rio Biaggi savo kalboje nurodė, 
jog iš Amerikoje gyvenančių 22 
milijonų italų kilmės žmonių 
tik apie 5,000 yra įsivėlę į orga
nizuotus nusikaltimus.

Italai nešiojo plakatus : “Ame
rikos karo veteranų net 25% yra 
italai” ‘‘Būkime išdidūs”, “Aš 
esu išdidus, kad esu italas”, “Bu
čiuok mane, aš — italas” ir kt.

LIETUVOJE MIRĖ 
JADVYGA ZAKARAUSKAM

Rusę okupuotoje Lietuvoje, 
Kauno ligoninėje praeitą pirma
dienį po sunkios ligos mirė Ja
dvyga Zakarauskaitė, Amerikos 
lietuviams,plačiai pažįstamo ka
nauninko V. Zakarausko vyres
nioji sesuo.'

Zakarauskas yra kilęs iš Rum
šiškių. Jv išauklėjo ir išaugino 
ne vien Amerikoje gyvenantį 
kanauninką, bet ir Lietuvoje li
kusį brolį. . ■

Kan. Zakarauskas išskrido į 
Romą, kad galėtu dalyvauti ba
zilikoje statomos koplyčios ati
daryme. Gausūs pažįstami ka
nauninkui pareiškė užuojautą.

rinkos prekyba
LIUKSEMBURGAS. — Ben

droji Europos Rinka pasirašė su 
Izraeliu prekybos sutartį, kuri 
teiks Izraeliui ypatingas “drau
giškos valstybės” teises preky
boje. Rinkos valstybės numuŠ 
Izraelio prekėms muitus net 
50%. Net ir žemės ūkio gami
niai, kaip apelsinai ir citrinos, 
bus įsileidžiami su mažesniais 
muitais. Izraelis irgi pažadėjo 
sumažinti muitus Europos rin
kos gaminiams.

Pernai Izraelis pirko iš šešių 
rinkos valstybių prekių už 400 
milijonų dolerių ir pardavė joms 
už 190 mil. dol.

Prancūzija prieštaravo Izrae
lio kandidatūrai į ypatingų ry
šių valstybių tarpą. Izraelį rėmė 
Olandija, kuri prieštaravo prieš 
prancūzų kandidatę Ispafnją. 
Pagaliau buvo sutarta įsileisti

Nors italų skaičius kurijoje ir 
sumažėjo, jų įtaka labai didelė 
ir visi tarnautojai kalba itališ
kai. Kurijos įstaigos aprūpintos 
moderniomis mašinomis, turi oro 
vėsinimo sistemas. Užsieniečių 
įvedimas į įstaigų darbą atne
šė modernių metodų į tradiciniai 
senoviškus metodus vartojusią 
italų biurokratiją. Užsieniečiai 
dvasiškai yra kietesni darbinin
kai, dažnai nežiūri darbo valan
dų ar pertraukų. Tarnautojams 
mokamos algos panašios į Itali
jos valdininkų algas — 200 ar 
300 dolerių per mėnesį.

Tarnautojai nesitiki algų pa
kėlimo, nes Popiežius neseniai 
pasakė, kad katalikų Bažnyčia 
turinti būti neturtinga, ir, kas 
dar svarbiau, ji turinti atrodyti 
neturtinga. Neseniai Popiežiaus 
vikaras Romos miestui kardino
las Angelo- dell Acqua pardavė 
savo didelį, juodą Mercedes Benz 
automobilį ir pradėjo važinėti su 
mažu itališku Fiatu.

Romos kurija, paskirstyta į 
įvairius departamentus ar kon
gregacijas, turi įvairių darbų. 
Per ją ateina iš viso pasaulio Va
tikano diplomatų pranešimai, 
juos tenka iš kodų išversti į ita
lų kalbą. Kurija svarsto vedy
bų panaikinimo bylas, svarsto 
kandidatų į šventuosius ar pa
laimintuosius kandidatūras, ti
ria žinias apie pranešamus ste
buklus, skaito vyskupų praneši
mus, siunčia aukas nuo žemės 
drebėjimų ar potvynių nukentė- 
jusiems, derisi su kitų tikėjimų 
teologais apie doktrinos skirtu
mus ir rūpinasi kitais pasaulio 
katalikų reikalais.

Gamins nedidelius 
automobilius

DETROITAS. — Amerikos au
tomobilių gamintojai ateinan
čiais metais ruošia naujus mažų 
automobilių modelius. Jie pasi
rodys rugsėjo mėnesį. Chrysle- 
ris savo mažuosius modelius ati- 
dėj^ iki 1972 metų, tačiau ir šj 
bendrovė turės naują, pigų 
Dodge “Demon” ir vėliau išleis 

'Anglijoje statytą Plymoutho 
“Cricet”. Kitas Dodge modelis 
bus statomas Japonijoje ir su
darys visą Dodge “Colt” auto
mobilių seriją.

Ateinančiuose metuose maži 
automobiliai, kurie šiuo metu 
atima iš amerikiečiu nemažai 
rinkos ir atneša daug pajamų 
Vokietijai, Japonijai, Italijai, 
Anglijai ir Švedijai, bus gami
nami pačioje Amerikoje.

kilimo takams statyti.
♦ Čikagoje šešios pieno ben

drovės uždarė darbininkams du
ris dėl streiko prieš vieną bend
rovę. Krautuvėse gali pritrūkti 
pieno,

abi. Ypatingus ryšius su rinkos^ 
valstybėmis turi Marokas, Tuni
sas ir Jugoslavija, Bandoma tuos 
ryšius išplėsti Libanui ir Alžirui.

NIEKAS NEGALĮS P. VIETNAMO KARO 
LAIMĖTI KARINĖMIS PRIEMONĖMIS

. PHNOM PENHAS. — Amerika padovanojo Kambodijai 40 
karinių sunkvežimių,’ kurie pilni kareivių iš Pietii Vietnamo per
važiavo į Kambodiją. Tie kareiviai tai Vietname gyvenę kambo- 
diečiai — Khmer Krom. Jie yra pamokyti žaliųjų Barečių ka
rininkų ir tokių kareivių Kambodija jau gavo apie 3,000. Jiems 
pavesta saugoti nuo komunistų sostinę Phnom Penhą. Sunkveži
mius vairavo irgi kambodiečiai, kurie buvo 10 dienų mokomi, kaip 
vairuoti mašinas. Sunkvežimiai yra dalis Amerikos pažadėtų Kam
bodijai 7.9 milijonų dolerių karinės paramos.

Kambodijoje nemažai vietinių 
politikų nusivylę Amerikos veik
smais Kambodijoje. Daugelis ti
ki, kad Kambodijos laukia ilga 
ir sunki kova, su komunistais, 
kurie anksčiau valdė tik rytines 
provincijas, kur turėjo savo ba
zes, o dabar pasklido po visą 
Kambodiją. Kambodiečiams ne
patiko ribotas laiko ir geografi
niu požiūriu amerikiečių įsikiši
mas. Amerikiečiai tik išstūmė 
komunistus toliau į Kambodiją.

š. Korėjoje nuverstas princas 
Sihanoukas pasmerkė Amerikos 
žygi Kambodijoje, pareikšdamas 
nuomonę, kad amerikiečių pasi
traukimas yra laikinas. Ameri
kiečių vietoje bus vietnamiečiai 
ir tailandiečiai, kurie vykdys 
Kambodijos genocidą ir koloni
zavimą. Sihanoukas pareiškė, 
kad premjeras Nol valdo tik 
Phnom Penho miestą, kuriam, 
kaip ir Saigonui esą lemta virs-, 
ti Amerikos juodąja rinka. Si
hanoukas gavęs Pekino ir Hano
jaus vadų pažadą, kad Kambo
dija bus vėl ' nepriklausoma ir 
neutrali, tai jis sugrįš į valdžią. 
Stebėtojai sako, kad Sihanoukas 
tiek daug yra įsiskolinęs Kini
jai ir šiaurės Vietnamui, kad jis 
savo neutralumo negalės įgy
vendinti, jei kada ir sugrįš.

Prezidento Nixono pareiški
mai apie taiką Vietname sukėlė 
komentarų, jog jis pasirengęs 
sutikti su koalicine valdžia Sai- 
gone. Valstybės departamento 
spaudos sekretorius Carl Bartch 
paaiškino, jog tokia vyriausybė 
Saigone būtų galima sudaryti be 
jokių rinkimų, tik susitarimo ke
liu. Neabejojama, kad Saigono 
dabartinė valdžia su tokia koa
licija nenorės sutikti.

Prezidento kalba apie Kambo
diją buvo spaudai išdalinta iš 
anksto. Joje jis pakartoja visus 
motyvus, kodėl buvo pradėtas 
Kambodijos žygis ir nurodo į di
delius Kambodijoje pasiektus ka
rinius laimėjimus.

Kalbos pabaigoje prezidentas 
daug žodžių skiria naujoms tai
kos pastangoms ir ragina Hano
jų nelaukti, bet imti derėtis. Vi
si ankstyvesnieji Amerikos pa
siūlymai esą “ant stalo”, šio 
konflikto karinėmis priemonė
mis niekas laimėti negalįs, todėl 
esą reikia tartis ir užbaigti krau
jo liejimą. Laukimas nieko ne
atneš. Niekada nebus idealaus 
momento, atėjo laikas tartis dėl 
teisingos taikos — pareiškė'pre
zidentas.

Egiptas paskel
bė, kad jo priešlėktuviniai pabū
klai prie Suezo kanalo numušė 
keturis Izraelio lėktuvus: du 
greituosius Phantomus ir du 
Skyhawks. Du iš pašautų lėk
tuvų sprogę ore, kiti du degda
mi nukritę. Egipto teritorijoje. 
Izraelio lakūnai: majoras Kahl, 
kapitonas Barzan ir kapitonas 
Pierre buvę paimti nelaisvėn, 
vienas jų — Pierre — paguldy
tas ligoninėn sulaužytais kaulais 
ir apdegęs.

Tai didžiausias Izraelio pilo-

tų bombardavimų pradžios. Izra
elis pripažino, kad buvo prarasti 
du lėktuvai.

Maskvoje Kremliaus vadai su
rengė Egipto prezidento Nasse-

„ . |rįp/garbei pietus, kuriuose rPod-
♦ Sovietu "Sąjunga Amerikai"gGrnas P^s-Lassens pasakė

įteikė savo plana taikai Vidurį- ikalbas-. Abu kalbėtojai sutiko, 
iriuose Rytuose. Sovietai reika
lauja, kad izraelitai išeitų iš vi
sų arabų žemių. Daugiausia gin
ču sukelia ._______ _____
klausimas, žydai nenori išeiti iš 
Jeruzalės, o juos remia ir Ame
rika. - ' ■■ ■ - ?

♦ Rugpjūčio mėn. į Amerikos 
karinę tarnybą bus pašaukti 10,- 
000 vyrų.

♦ Oro piratas privertė į Ku
bą skristi Amerikos keleivinį lėk
tuvą su 32 keleiviais ir 7 įgulos 
nariais. /

♦ Brazilijos aerodrome stovi 
keleivių pilnas lėktuvas, kurį pi
ratai bandė pagrobti, tačiau ae- 
dromo policija peršovė guminius 
ratus ir lėktuvas negalėjo pakil
ti. Piratai patys neišeina iš lėk
tuvo ir neišleidžia keleivių.

kad reikia ieškoti taikingo kon- 
ęj. ■ flikto sprendimo ir kaltino Iz- 

i- raeIL kad tas nepildo Jungtinių 
JeruzSte^miSto TautlJ reikalavimų, kurie siekia 

visų Viduriniųjų Rytų gyvento
jų teisių bei interesų garantavi
mo. •

Podgornas pareiškė, kad Izra
elio ekstremistai siekia išplėsti 
savo valstybės ribas, tačiau lai
kas ir teisingumas esąs arabų 
pusėje.

Nasseris pareiškė, kad Izrae
lyje viešpataująs naujas naciz
mas, rasizmas, ir imperializmas, 
o arabai tik giną savo teises gy
venti. . L'

Neseniai n^pnfclausomybf gavusi Fiji sala turi savo policiją, kurioje 
tarnauja ir moterys. Vyrai irgi nešioja tuos pačius sijonus.

Šiaurinės Airijos 
katalikai nusivylę 
BELFASTAS. — Naujo Bri

tanijos vidaus reikalų ministerio 
vizitas šiaurinėje Airijoje ap
vylė katalikų mažumos atstovus, 
kurie išėjo iš bendros su minis-! 
teriu konferencijos. Ministeris 
Reginald Maudling pareiškė, kad 
svarbiausias jo uždavinys bus at
statyti tvarką ir ramybę Šiauri
nėje Airijoje. Jis nepažadėjo 

‘katalikams jokių nuolaidų, jo
kių reformų. Todėl katalikai pa
reiškė, kad jie ir toliau jaučiasi 
nesaugūs.

šiaurinės Airijos protestantai, 
kurie yra susijungę į Unionistų 
partiją, labai giminingą Angli
jos konservatoriams, laukia, kad 
naujoji britų vyriausybė dau
giau parems protestantus ir ge
riau supras jų problemas su ka
ringa katalikų mažuma.

šiaurinės Airijos valdžia pa
skelbė naują pavojaus įstatymąl 
kuris leidžia teisėjams nubausti 
kiekvieną riaušių dalyvį mažiau
siai 6 mėnesiais kalėjimo, o pa
gautą su gazolino bombomis ma

giausiai 12 mėn. kalėjimo.

♦ Vakar vėl .burtu keliu buvo 
nustatyta, kam teks eiti į kariuo
menę. Burtų traukimą sutruk
dė pranešimas telefonu, kad pa
stale yrą padėta bomba. Pirmie
ji į karinę tarnybą turės eiti 19- 
kos metų jaunuoliai, gimę liepos 
9 d.

♦ Prie Kambodijos sienos, 
Vietnamo pusėje buvo numušti 
du helikopteriai. Aštuoni ame
rikiečiai žuvo, penki buvo su
žeisti.
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19. .Or. J. B.’Končius, VYTAUTAS THE GREAT,

- daug. stebėtojų. 'Pilnos?; ga^es 
buvo nustatytos mašinų ir tėjo

ko Feliksas -Motuzas, Amerikon 
atvykęs 1912 metais ir čia De-niuose, nušvietė komunistų už- 
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$6.00

kami visos bendruomenės atsto
vai, o tik Lietuvių Fronto Bičiu
lių artimieji ir rinkimuose ne
gausiai. dalyvavo. Rezultatas 
toks; jokia grupė nebevaldo De-

-4 f Hi
Pit: l£Mi

■ Kas .tik turi gerą .skonį, 
Viską perka pas Lieponįb

PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC;

Marquette Pk., 6211 So. Western,’ PR 8-5875 
į ? \ ' Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieiiiais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
* ■ » <• _ •’ •• • ♦ • i

’ -1 į

- I ?
' '%!

2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psi. _____ ------ -----------------
O. •«- x-wafcomv, • • rm.o xjj JĮ/J.......... ........
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. .. ...... .......... .............. ______ -------
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.
6. J. Augustaitis, Z//. --- -3 ........

154 psl. -------- ’------------
I 

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ------------
fe’. -.—a. j ---------------------- --------- --------------------------------- -■ -

’ 9. Št kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.

ir darbai. ---------- ----------- ----- -----------------
11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ____

. i j12, Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., 
viršeliais $2.00, kietais ___

13„ Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .
.J4. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ._

15. Mikas Petrauskas,_EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ 
u. -- ------------ . ’ “7 “ ' -
17 Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl 

! 18 Kip”*š Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMP!
. I -5, ' 310 psl.

angliškai.

i 21 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.
22. V. D. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

Vedėjas J. LIEPOMIS

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara, nuo 12 iki 5.

gus ir nieko ne pasikeitusį po 50 
metų valdant Lenino pasekė

jams. -
šios demonstracijos sutraukė

-t. ; '• '•>te “ ’’

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA.
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL

3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.......... ........

699 psl. ..........‘..„.......„...„„„-L-—--------

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.
JLO*t ----- ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. -------- !------ ?* ““

8- Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl------------- ----------------

JLO. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 
ir darbai. .  ;-------

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS!

‘ viršeliais $2.00, kietais ----------------------

J4. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psL

16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17 Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
18’ Kip-*š Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

211 psL

20. Pranys*Alšėlnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL

22.’ V "D* S’ruogienė' LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.’

j šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti

RAMOS NAUJIENOS
Pikietavo Lenino gimtadienio minėjimų

Gegužės 30 d. Linkolno Par
ko centro salėje vietos komunis
tai ruošėsi paminėti Lenino 100- 
jį gimtadienį. Komunistai šiam 
minėjimui ruošėsi iš anksto ir ti
kėjosi sutraukti ar susilaukti 
daug žiūrovų, bet nepasisekė ir 
jų pastangos nuėjo niekais, nes 
apie tą minėjimą sužinoję ko
munistų pavergtų kraštų tauti
nės grupės suruošė pikietavimą.

Komunistų ruoštas minėjimas 
turėjo prasidėti 8 valandą va
karo. Rusų komunistų paverg
tų kraštų, tautinės grupės — 
lietuviai, ukrainiečiai, latviai, es
tai, vengrai, čekai, slovakai ir 
lenkai suorganizavo masines de
monstracijas. 7 vai. ir 30 min.- 
komunistų ruoštą minėjimą jau 
pikietavo apie 500—600 jauni
mo ir senimo, nešdami virš 50 
plakatų, su šūkiais, nukreiptais 
prieš komunizmą ir Lenino žiau
rumą. ■- .‘V * > -

8 valandą vienas lietuvis įėjęs 
į salę, kada jau turėjo prasidėti 
oficiali minėjimo pradžia,^ rado 
4 asmenis; 8:30 vai. salėje tebu
vo tik 16 asmenų. Ruošdami Le
nino minėjimo 100-jį gimtadie
ni, komunistai susilaukė dide
lę nesėkmę. Gavus tokį smūgį iš 
tautiniiKgrupių, jiems nebeįma
noma bet kokia vieša veikla, šios 
demonstracijos prieš komunistus 
komunistams buvo, pragaištingas 
dviem atvejais. Pirma, komu
nistų buvo garbinamas Leninas, 
kaip “didelis humanistas”, dąr-‘ 
bo žmonių užtarėjas, bet buvo 
perstatytas kaip paprasto žiau
rumo ir keršto asmuo, ne tik tur
tingąją! klasei, bet ir darbo žmo-

žiūrėti kas ir prieš ką demons
truoja. Per visą pikietavimo lai
ką miesto (Albert Shennan) 
policijos vadas, civiliais rūbais 
apsirengęs, sekė pikietuotojus. 
Pikietuoti leidimas buvo gautas 
iki 9 vai. vak, 9 vai. ukrainiečių 
atstovas pasakė ukrainietiškai ir 
angliškai kalbas, apibudindamas 
komunizmo vergiją Sovietų Ru
sijoje, primindamas jaunimui ir 
senimui šalintis nuo jo, kvietė 
būti ištikimais demokratijai ir 
Kanadai ir paprašė sugiedoti Ka
nados himną.

Sugiedojus Kanados himną 
viešai buvo suplėšyta komunis
tinė vėliava, o vėliavos skudurai 
sumesti prie salės durų, o iš pu
blikos demonstrantai ant jos 
sumušė keletą kiaušinių.

Sekančią dieną “The St. Cath
arines Standard” reporteris ap
rašė pikietuotojus ir patalpino 
porą nuotraukų.

Miesto policijos vadas Albert 
Shennan reporteriui pareiškė pa
sitenkinimą, kad pikietuotojai 
pikietavo tvarkingai. Ukrainie
čių atstovas advokatas O. V. Ba- 
bij užklaustas raporterio apie 
demonstraciją pareiškė, kad de
monstracijos nebuvo pilnai su
organizuotos, bet Įvyko sponta
niškai,/per trumpą laiką, tauty
bių grupės’susiorganizavo ir iš-

nėms, kuris kiekvieną kitaip 
galvojantį .žudė ir trėmė į Leni
no paties įsteigtas vergų stovyk
los. Antra, ši. masinė tautinių 
grupių demonstracija savo pla
katuose, platinamuose spaųsdi-

ėjo demonstracijai prieš Leniną 
ir komunizmą.

Lietuviams, be B-nės valdybos 
daug dirbo prie pasiruošimo pi- 
kietavimui savanoris-kūrėjas A. 
Šukys ir A. Zubrickas, pagamin
dami ’ demonstrantams plakatus 
su šūkiais. A. Šukys, kad ir per
žengęs 70 metų, dar nėra pavar
gęs kovoti prieš Lietuvos oku
pantą. A. Šukys aukštai iškėlęs, 
plakatą nešė su užrašu: “Lenin 

„Sent Red Army and To Occupy 
Lithuania”. Kartu žygiavo ir jo 
žmona, buvusi Sibiro tremtinė 
Ona Šukienė, ir visa eilė patrio
tų.lietuvių dalyvavo demonstra
cijose prieš ^komunizmą. Buvo 
ir tokių “veikėjų”, kurie šaipėsi 
iš demonstraęiįų organizatorių. 

' Ateityje gal ir jie pajus tau
tiškumą, supras komunizmo 
skriaudas lietuvių tautai ir pasi-c 
keis. ' Dalyvis

F
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'Lietuvos okupacijos 30 mėty sukakties minėjime, po Lietuviy Tautos Genocido parodos atidarymo, Sheraton 
viešbutyje, Chicagoje, birželio 13 d. kalba Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas, JAV politikams ir akademijos 
dalyviams vaizdžiai pristatydamas komunizmo padarytą didžiąją žalą lietuviu tautai. Nuotraukoje garbės sve- 

i:__ _  t z„ z.'.’z “ ------ .. . ..... ....
mininkas dr. K. Valiūnas, Lietuvos generalinis konsulas dr’. Petras Daužvardis, Irena Kriaučeliūnienė ii- JAV

viešbutyje, Chicagoje, birželio 13 d. kalba Vliko pirmininkas dn K. Valiūnas, JAV politikams ir akademijos 

čiŲ dalis." Iš kiūrės*] dešinę Dr. K. Bobelis, Leonardas Šimutis’, kongresmanas R. Puchinski, kalba Vliko pir
mininkas dr. K. Valiūnas, Lietuvos generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis, Irena Kriaučeliūnienė ii- JAV 

prezidento patarėjas pulk. R. Vandervort.

K.

^3

reikalinga* nes nauja žvaigždė 
bus prašvitus mūsų horizonte.

Saulius šimoliūnas

raiys jatsiffinviruniii baras. Pik- 
niką ruošia Juozas Bacevičius,

NAMŲ SAVININKŲ
PIKNIKAS

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacija 
rengia pikniką šių metų liepos 
i dieną Bruzgulienės darže, 
8217 S. Kean Avė. Jūsų lauks 
geras lietuviškas maistas, sma
gi Jurgio Joniko muzika, įvai-

Alberias Kerelis, Juozas Bag- , 
džius, Antanas Stakėnas, Sta
sys 
kas, Mykolas Šoris, 
Šimkus, Stasys 
Jonikas,

Patlaba, Algis Barakaus- 
Adolfas 

Molis, Jonas 
Bronius Klemka, A. 

Barančiukas ir Kostas Repšys.

Atvykite ir kitiems pasaky
kite, kad verta Marquette Par- ...ko Namų Savininkų piknike 

Stasys Patlabadalyvauti ,
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LIETUVOS ATSTOVO VATIKANO MIN 
STASIO GIRDVAINIO LAIDOTUVĖS

Birželio 17 d. Romos Campo t minė laidotuvių dalyviams kil-
^erano kapinėse ^v. Kazimiero nią velionio asmenybę ir drau

giLietuvių Kunigų Kolegijos kop- gystės bei tarnybinius ryšius.
lyčioje buvo palaidotas Lietuvos kurie ilgų metų bėgyje jį jungė i
diplomatinis atstovas Vatikane

—---—mi-ministras’Stasys Girdvainis, mi 
ręs po ilgos ir sunkios ligos Ro
moje, birželio 5 dieną. Gedulin
gos pamaldos ivyko šv. Teresės 

i au-

1 su ministru Girdvainiu.
Kapinėse su Lietuvos atstovu S 

prie Vatikano lietuvių vardu at- te 
sisveikino vyskupas Deksnys, 
Lietuvos diplomatijos šefas Lo-; wI jgggEg

Lozoraitis jun. Vyskupas Deks-ffei 
nys savo kalboje pažymėjo, kad 
laidotuvių dalyviai, atiduodami

bažnyčioje. Mišias už velionį 
kojo Sakramentų kongregacijos 
prefektas, kardinolas Antanas 
Samorė, asistuojamas šv. Kazi
miero Kolegijos rektoriaus, pre- ____  __ ____r________
lato LadoJTulabos ir prelato Ka- .paskutinę pagarbą Lietuvos mi

nistrui, kartu savo širdyje išgy-

zoraitis ir Lietuvos pasiuntiny
bės prie Vatikano sekretorius

DETROITO NAUJIENOS
Taip jau atsitiko, jog Detroi

te ateitininkai, .ilgus metus vado
vavę lietuviškam gyvenimui, pra
rado momentą ir į bendrą De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centrą neišrinko savo daugumos. 
Gal būt, jie koncentravosi į Lie
tuvių Bendruomenės rinkimus, 
bet čia irgi buvo kitas pralaimė
jimas. Detroito lietuviai supra
to, jog į Bendruomenę nėra ren

dažnai rašo The Detroit News 
laikraštyje apie pasaulines pro
blemas) . Taip pat padaryti ati
tinkami žygiai į Wayne univer
siteto radiją bei televiziją. Pasi
rodo, kai katalikai nekliudo, tai 
veikla pagyvėja 4r suprasmėja. 
Kažkur katalikybė labai ąpsun- 
kina lietuvybę, nes pirmasis da
lykas nėra būtinai sujungtas su
antruoju ir šiame -šimtmetyje 
itališkoji. Bažnyčios hierarchija
darė visa, ką galėjo, lietuvius at
mušti nuo savo tautiškumo ru
sų ar lenkų labui. - .

Galų gale Bažnyčios reikalai 
yra pastatomi grynai tikybos 
reikalu, o ne kokiu tautiniu susi
pratimu, pažanga (vargšas Ka
zimieras Pakštas galvojo, jog 
su -katalikybe Lietuva pasuks 
laikrodi visą šimtą metų pirmyn,

troite steigęs ir išlaikęs įvairiau- kai . iš tikrųjų katalikiškoji Is- 
lietuviškas organizacijas, jų-tar
pe pagimdydamas Detroito Lieji. 
Organizacijų Centrą. Gal būt, 
su ne neaptarnautu šypsniu^ jis 
žvelgė aną sekmadienį į vyks
tančius Bendruomenės rinkimus.
Anot jo,-sykį rkfsistatymams’iš-

panija yra šimtmečiu ar daugiau 
atsilikus).

Sutikau triračiu važiuojantį 
lietuvį vaiką. Užklausiau/ kodėl 
jis nevažiuoja dviračiu. Atsaky-

£ “N A i: J I E N 0 S’?
' i 1799 So. Halsted St, Chicago,' III, 60608

akys krypsta į Austę Pečiūraitę. 
Detroite ji suvokė feniksą ir vėl 
atsinešė kūrybos liepsną. Tikiuo
si, jog ateityje apie ją galėsiu 
parašyti plačiau ir pilniau. O 
gal tuomet to aprašymo nebebus

SS 11
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New Yorke mady parodoje buvo pademonstruota ši iš brangiy au-
diniy kailiuku pasiūta skrybėlė.

*W

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

’ * - . ' . Z ' **-*■’ " '

It’s, been a while, right?

<

,eivių bendros pastangos nuėjo 
miekaiš; ir vėl teko sugrįžti prie 
Organizacijų Centro.

l Nevisi sugrįžo.’’ Mano paties 
iniciatyva buvo čia sutikta Jung 
.tini.ų Tautų bendrinės sesijos

mas; tėvai nori parodyti šv.' Tre- . 
jybę. Gal būt, anekdotiškoji ka
talikybė dar stipri gatvėse, .bet 
tokio pabūdžįo išaiškinimų nebė
ra Organizacijų Centre. Kažkur 
ir kažkaip mes kultūrėjame.

Kalbant apie kultūrą, čia sa
vo- laiku Bendruomenė įsteigė

■ft

Well, then you’re.like.a f 
lot of US.

It seems feat many of us . 
are too growfi-np to get 
excited about things like the . 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost say

Or.e of the best ways to

it deserves is to Hay U. S.
Savings'Bonds.

They strengthen die couo-
try so that it's better pre-

„ pared, to solve its problems.

Kultūros Tarybą, kurion pakvies
ti. ištikimi frontininkams, bet ne 
kokiai kultūrai atsidavę asme
nys. žinoma, ta taryba nieko 
nenuveikė. Ir nieko nepaskati
no. Ir dar kliudė kam nors kul
tūriniai veikti. Bet štai, be visų 
kultūrinių tarybų/ be visų stu
dijų „ir. nagrinėjimų, Jūratė ir 
Lionginas Pečiūrai iš -Ann Ar
bor, Michigan, užaugino dukterį 
Austę — šiandien pirmaeilę lie
tuvę poetę.

Man tenka organizuoti lietu
vių poetų vakarą New Yorke 
angliškai kalbantiems. Jonas. Me
kas nebedalyvaus kartu su Na- 
giu. Nagys apkaltino Meką ko
munizmu dėl pastarojo pasisaky
mo prieš Vietnamo karą. Nagys 
turėtų žinoti, jog prieš Vietna
mo karą pasisako ir skandinavai, 
ir vokiečiai, ir prancūzai, ir ang
lai... O Mekas yra taip smarkiai 
pasisakęs už Lietuvos laisvę! 
Kai vyresnieji poetai pešasi dėl

t
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And they happen to be one

that patriotism makes us fed ibr your own welfare.
The interest is exempt'

of the best ways to provide

I

embarrassed.

zimiero Dobrovolskio. -Lietuvos 
diplomatinei tarnybai atstovavo 
Lietuvos diplomatijos šefas mi
nistras Stasys Lozoraitis ir Lie
tuvos atstovybės prie Vatikano 
pirmasis sekretorius Stasys Lo
zoraitis jun. Velionio karstą den
gė Diplomatinės Tarnybos gėlių 
vainikas, papuoštas Lietuvos tri
spalve. šalia gausiai susirinku
sių Romos lietuvių su Vakarų 
Europos lietuvių vyskupu A. 
Deksniu pryšaky, pamaldose bu-
vo Vatikano Valstybės sekreto
riato atstovai ir daug Lietuvos 
bičiulių bei velionio ministro ko
legų, prie šventojo Sosto akredi
tuoto diplomatinio korpuso na
rių, k. a. korpuso dekanas Kubos 
ambasadorius; Prancūzijos, Tur
kijos, Japonijos, Belgijos, Len
kijos, Indonezijos, Kongo, Ko
lumbijos, Senegalio, Ekvadoro ir 
kitų kraštu ambasadoriai arba 
jų įgaliotiniai. Po mišių, kardi
nolas Samorė trumpu žodžiu pri-
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jog. šit, 
les tanu 
valia. į

Pir“’aškauskas. visi 
inano^ South La-

Chicago 28,

691 h
);

vena ir savo Tėvynės likimą, nes New Yorko miestp Sowary rajone, panašiai kaip Čikagos Madison gatvėje, dažnai galima pamatyti panašiy vaizdy,
velionis savo asmenyje fr parei
gose simbolizavo Lietuvą.
jungė nepriklausomą Lietuvą su 
Šventuoju Sostu, su visa Baž
nyčia. Jis atliko savo pareigą 
kaip Bažnyčia moko ir kaip Tė
vynė reikalauja.

Jis
i kur prisigėrę Lomai voliojasi ant šaligatviy

vių kultūros laimėjimais. Ištiki-
mas Lietuvos tarnas a. a. Sta 
sys Girdvainis figai ir ištvermin
gai, sąžiningai ir tyliai dirbo Lie
tuvai, pakeldamas ir karčius

Kalbėdamas Lietuvos diplo- momentus, kurių neretai atsitin
ka Lietuvos diplomatų darbe. At
stovaudamas Lietuvai prie šven
tojo Sosto, kalbėjo toliau Lozo
raitis, velionis turėjo tačiau pa
guodos, kurią jam teikė tėviš
kas Popiežiaus Pauliaus VI palan 
kūmas,_ parodytas jam iki oasku- 
tinės jo gyvenimo -dienos. Šian
dien jau yra daugiau Lietuvos 
diplomatų kapų negu jų reikės 
dar supilti, tačiau Lietuva vi
sad lieka gyva. Kiekvienas tų 
kapų tebūnie apsuptas ne tik 
gailesčio jausmų, bet ir dėkin
go atsiminimo, kad jie dirbo tei
singai bylai, kad jie tarnavo Lie-

matinės tarnybos vardu diploma
tijos šefas Lozoraitis priminė, 
kad jam teko bendradarbiauti 
diplomatinėje tarnyboje su ve
lioniu beveik 50 metų, iškėlė mi
nistro Girdvainio asmenybės 
bruožus, kurių pirmieji buvo gi
lus patriotizmas ir didelė kultū
ra. ‘ Atstovavęs Lietuvą įvai
riose vietose užsoenyje, jis pa
žino kiekvieno krašto kalba, kul- 
turą ir susipažindavo su tų kraš
tų problemomis. Tai buvo moks
liško proto žmogus, gabus Lie
tuvos istorijos ir lietuvių kalbos, 
žinovas, įdomavęsis visais lietu-
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raitis 
Paškaus 

kas

paminu 
mokėti, 
skolas
galimaja|)aijnetu 
ties.

Anlrjcsu niekam sko 
sko '>vyhę ar asine- 

filiui, asmenims

šiuo liudiju ir

kiu nesumokėtu

no 
das, 
atiduoti
lerių st<°kios pretenzi- 

galėtų būti 
dabartinė

šventashč
alsiskv'icgii
dalvta ; asmens, asme- 
pagrind mokėjimų ma
sėliu - n boti atsakytos,
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Prelato Paškausko testamentas
nois valstijoje, būdamas svei
ko proto ir atminties, šiuo at
šaukiu kiekvieną ir visus iki 
šio meto padarytus testamen
tus ir ju prierašus, darau,

9

(Tęsinys)

Prelatas Jurgis Paškauskas, 
kunigavęs ir klebonavęs įvai
riose Chicagos lietuvių parapi
jose, bet paskutiniu metu gy
venęs Marquette Parke, paliko 
angliškai parašytą testamentą. 
Lietuviškas to testamento verti
mas šitaip skamba:

PASKUTINIOJI VALIA IR 
TESTAMENTAS

Aš, prelatas Jurgis A. Paskųs 
- JPaškauskas, gyvenęs 6812 
South Washtenaw Avenue, 
Chicago, Cook apskrityje, Illi-

gyvenęs 
Washtenaw

jų prierašus,

tarp ŠYikomos tuščiais 
nes Ch
P® jaugiau)

Reporteris
Mokyki
kapelio

b. -Ki
tam gi? IR PARAGINS 
doleriųKAITYTI 
kas,ir IeNAS

Chicago Savings
and Loan Association

c
$

f

pirmininkė Brooks Rudolf. Is 
jos reikalauta akcijos dėl Lietu
vos laisvės.- Naujienos tai ati
tinkamai paminėjo, o Draugas 
savo Detroito skyrelyje tarp jam 
charakteringų bulvių ir kopūstų 
užsiminė, jog čia besilankančiai 

’JT pirmininkei įteikta rezoliuci
ja (vėliau Draugas Įdėjo Eltaži- 

"nią pirmame puslapyje). Į nau
ją politinę akciją nebuvo įma
noma prisišaukti katalikų, čia 
dabar jiems rūpi naujos parapi
jos įkūrimas ir, gal būt, savo 

. neišreklamuotų Bendruomenės 
vadų vardo atstatymas.

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centre susiorganizavo nauja 
lietuviška konsteliacija senojo 
Felikso Motuzo pavyzdžiu. Nu
tarta eiti bendru keliu. Ir štai 
Detroito vietiniai laikraščiai pra
dėjo aprašyti lietuviškus reika
lus. Susisiekta su protestantų 
vyskupu Richard S. Emrich dėl
straipsnių apie Lietuvą (R. S. E. politinių įsitikinimų, tai mūsų

SAVE AT Insured)’•■■i - yL"**** 7/

Mutual Fedwal

$

II

Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 ’

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747
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Besides, it’s hard to really from state and local income 
feel patriotic when you, - - taxes. And you don’thave
hear so much about hpw this to pay Federal tax uniS. you

Buy IL S. Savings Bernds 
ftrou^i the Payroll Savings 

, Plan where you work. Or al

If n give you a good

feel patriotic when yotty taxes. Andyou don’thave

cash your Bonds.country is falling apart
But, of course, America 

still has a Bill of Rights.
And free elections.
An incredibly high stand* your bank.

ard of living.
And a free enterprise feeling.And a free enterprise 

system that lets you hitch 
. your wagon to any star you 

•want {

And a perfect excuse for

t next time they
And plenty of other things play the Star-

you can’t find anywhere 
else in this world.

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

TU ttS. kr 6- I i<Tiw»įA
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Spangled 
Banner.
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IT they’re Jost, RtoJen. or 
destroyed* wt veptaec ’wv

Take stock in America
Buy U-S- Savings Bonds & Freedom Shares

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608 .

(t ų
—'(ii : 

- .-įį w 6%
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITT

/

I
F r j

FIT
I 

,u •f*

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 PJ4.

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 AJ4. to 1 P.M.

Ko Business Transacted on Wednesday .

PASSBOOK 
. ACCOUNT 

PER ANNUM. V ' - 

Paid and 
Compounded

Q U a r t e r I y

f ANN'VLQsa^Y

NOW INSURED TO $20,000 a

2 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, JULY 2, 1970

Jr

® t

PER AN

ANNUM

6%
OF $5000 OR J 

ON CERTIFICTl 
2 YEAR MATUR

sį
.J

tuvai, kuri vėl prisikels laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui.

Laidotuvių pabaigoje prie 
karsto žodį tarė Lietuvos pasiun
tinybės prie Vatikano .pirmasis 
sekretorius Stasys Lozoraitis 
jūn. Jis, italų kalba, išreiškė 
ypatingą padėką Popiežiui Pau
liui VI už nuolatinį tėvišką pa
lankumą, rodytą visą laiką Lie
tuvos ministrui, o ypač paskuti
nėmis gyvenimo dienorhis, mir- ( 
ties išvakarėse suteikiant ypa
tingą Apaštališkąjį Palaimini- i 
mą. Lygiu būdu buvo padėkota ( 
kardinolui valstybės sekretoriui 
bei jo bendradarbiams, o taip pat 
diplomatiniam ' korpusui prie 
šventojo Sosto, kurio nariai, su 
korpuso dekanų pryšakyje, daly
vavo lietuvių gedule ir atidavė 
velioniui paskutinę pagarbą. Kal
bėdamas lietuviškai Stasys Lo
zoraitis jun. išreiškė didelę padė
ką vyskupui Antanui Deksniu? ir 
šv. Kazimiero lietuvių Kolegijos 
rektoriui prelatui Ladui Tulabai, 
kurie pakartotinai suteikė velio- I 
niui Sakramentus ir jį širdingai 
paguodė. * ... R. ]
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John Pake

6245 So. WESTERN AVE 6-7575
Mon. 12 P. M. to 8 P. Ito 13:30HOURS

Jums veltui.
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"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Raginkite 
augti - taupyk

sa
t

;pį7Į

“Gemblerio” indu
komplektas 
lengvam gyvenimui
Nuo Jūsų tarnautojų

Vasara kviečia lengviau gyventi ir Jūs būsite ypatingai patenkinti

t

i

i
&

I
55£

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 Taupymo bendrovė siūlo platų taupymo pla
nų pasirinkimą, tinkamą Jūsų reikalavimams. Tik viena dovana šei
mai. šis pasiūlymas galioja iki liepos 12 d; Dovanos paštu nesiunčia- 
mos. Prašome paskambinti ar atvykti šiandien.

aint 
jrithony
avings PHONIi 6564330

• 1447 South 49th Court
Gcaro, Illinois 60650

JOSEPH F. GRI8AUSKAS, KtCJ MCT
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Amerikos parkuose yra daug vaikams 
jrengimy, kaip čia matomas šliaužimo
takas. Jimmy Hoadley pažiūrėjęs že
myn, nusigando ,nes metalinis takas 
buvo labai įkaitęs nuo saulės, be to,.

Jimmy tik pusantrų mėty.

•***»** aiw IV/

jam keliat pasirodė labai tolimas, nes

/
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VIENA STIPRIAUSIŲ BENDRAS

Įsteigta 1923 metais 1-3070
Įstaigos pietuoi
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DETROITO NAUJIENOS

PER ANNUM

$5.00 
$3.00 
S2.00 

$12.00 
$4.00

$130

• $3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
S5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
S4.00 
$230 
$6.00

PASSBOOK 
ACCOUNT

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

dažnai rašo The Detroit News 
laikraštyje apie pasaulines pro
blemas) . Taip pat padaryti ati
tinkami žygiai Į Wayne univer
siteto radiją bei televiziją. Pasi
rodo, kai katalikai nekliudo, tai 
veikla pagyvėja ir suprasmėja. 
Kažkur katalikybė labai apsun
kina lietuvybę, nes pirmasis da
lykas nėra būtinai sujungtas su 
antruoju ir šiame'šimtmetyje 
itališkoji Bažnyčios hierarchija 
darė visa, ką galėjo, lietuvius at
mušti nuo savo tautiškumo ru
są ar lenkų labui. '

Galų gale Bažnyčios' reikalai

akys krypsta j Austę Pečiūraitę. 
Detroite ji suvokė feniksą ir vėl 
atsinešė kūrybos liepsną. Tikiuo
si, jog ateityje apie ją galėsiu 
parašyti plačiau ir pilniau. O 
gal tuomet to aprašymo nebebus

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

Lietuvos.okupacijos 30 mėty sukakties minėjime, po Lietuviy Tautos Genocido parodos atidarymo, Sheraton 
viesbutyie, Chicagoje, birželio 13 d. kalba Vliko pirmininkas dr.^ K. Valiūnas, JAV politikams ir akademijos 
dalyviams vaizdžiai pristatydamas komunizmo padarytą didžiąją žalą lietuviy tautai. Nuotraukoje* garbės sve
čiu dalis. Iš kairės j dešinę Dr. K. Bobelis, Leonardas šimutis, kongresmenas R. Puchinski, kalba Vliko pir- 
mininkas dr. K. Valiūnas, Lietuvos generalinis konsulas drl Petras Daužvardis, Irena Kriaučeliūnienė ir JAV 

prezidento patarėjas pulk. R. Vandervort.

Whenk the last time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banner?

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, JULY 2, 1970

Take stock in America
Buy ILS. Savings .Bonds & Freedom Shares

“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St, Chicago,* Ill. 60608

PER ANNUM ===

Paid and 
Compounded

Qu a r t e r 1

New Yorke mady parodoje buvo pademonstruota ši iš brangiy au 
diniy kailiuku pasiūta skrybėlę.

reikalu, o ne šokiu tautiniu susi
pratimu, pažanga (vargšas Ka
zimieras Pakštas galvojo, jog 
su katalikybe Lietuva pasuks 
laikrodi visą šimtą metų pirmyn, 
kai iš tikrųjų katalikiškoji Is
panija yra šimtmečiu ar daugiau 
atsilikus).'

Sutikau triračiu važiuojantį 
lietuvį vaiką. Užklausiau/kodėl 
jis nevažiuoja dviračiu. Atsaky
mas: tėvai nori parodyti šv. Tre
jybę. Gal būt, anekdotiškoji ka
talikybė dar-stipri gatvėse, bet 
tokio pabūdžio išaiškinimų nebė
ra Organizacijų Centre. Kažkur 
ir kažkaip mes kultūrėjame.

į '

Kalbant apie kultūrą, čia sa
vo laiku Bendruomenė įsteigė 
Kultūros Tarybą, kurion pakvies
ti ištikimi frontininkams, bet ne 
kokiai kultūrai atsidavę asme
nys. žinoma, ta taryba nieko 
nenuveikė. Ir nieko nepaskati
no. Ir dar kliudė, kam nors kul-. 
tūriniai veikti. Bet štai, be visų 
kultūrinių tarybų,,be visų stu
dijų ir nagrinėjimų, Jūratė ir 
Lionginas Pečiūrai iš -Ann Ar
bor, Michigan, užaugino dukterį 
Austę >7- šiandien pirmaeilę lie
tuvę poetę.

Man tenka organizuoti lietu
vių poetų vakarą New Yorke 
angliškai kalbantiems. Jonas Me
kas nebedalyvaus kartu su Na- 
giu. Nagys apkaltino Meką ko
munizmu dėl pastarojo pasisaky- 
mo®prieš Vietnamo karą. Nagys 
turėtų žinoti, jog prieš Vietna
mo karą pasisako ir skandinavai, 
ir vokiečiai, ir prancūzai, ir ang
lai... O Mekas yra taip smarkiai 
pasisakęs už Lietuvos laisvę! 
Kai vyresnieji poetai pešasi dėl 

tai mūsų

raus. Jitsi^ųiivininia baras. Pik
niką ruošia Juozas Bacevičius, 
Albertas Kerelis, Juozas Bag- 
džius, Antanas Stakėnas, Sta
sys Patlaba, Algis Barakaus- 
kas, Mykolas Šoris, Adolfas 
Šimkus, Stasys Molis, Jonas 
Jonikas, Bronius Klemka, A. 
Barančiukas ir Kostas Repšys.

Atvykite ir kitiems pasaky
kite, kad verta Marquette Par
ko Namų Savininkų piknike 
dalyvauti Stasys Patlaba

NAMŲ SAVININKŲ 
PIKNIKAS

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacija 
rengia pikniką šių metų liepos 
1 dieną Bruzgulienės darže, 
8247 S. Kean Avė. Jūsų lauks 
geras lietuviškas maistas, sma
gi Jurgio Joniko muzika, įvai-

They strengthen the coun
try so that it’shettor pre* 
pareito solve its problems.

And they happen to Be one 
of the 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 untfl you 
cash your Bonds.

Buy U. S. Savings Bonds 
throu^i the Payroll Savings 
Plan where you work. Or at

žiūrėti kas ir prieš ką demons
truoja. Per visą pikietavimo lai
ką miesto (Albert Shennan) 
policijos vadas, civiliais rūbais 
apsirengęs, sekė pikietuotojus. 
Pikietuoti leidimas buvo gautas 
iki 9 vai. vak. 9 vai. ukrainiečių 
atstovas pasakė ukrainietiškai ir 
angliškai kalbas, apibudindamas 
komunizmo vergiją Sovietų Ru
sijoje, primindamas jaunimui ir 
senimui šalintis nuo jo, kvietė 
būti ištikimais demokratijai ir 
Kanadai ir paprašė sugiedoti Ka
nados himną.

Sugiedojus Kanados himną 
viešai buvo suplėšyta komunis
tinė vėliava, o vėliavos skudurai 
sumesti prie salės durų, o iš pu
blikos demonstrantai ant jos 
sumušė keletą kiaušinių.

Sekančią diena “The St. Cath
arines Standard“ reporteris ap
rašė pikietuotojus ir patalpino 
porą nuotraukų.

Miesto policijos vadas Albert 
Shennan reporteriui pareiškė pa
sitenkinimą, kad pikietuotojai 
pikietavo tvarkingai. Ukrainie
čių atstovas advokatas O. V. Ba- 
bij užklaustas raporterio apie 
demonstraciją pareiškė, kad de
monstracijos nebuvo pilnai su
organizuotos, bet Įvyko sponta
niškai, per trumpą laiką tauty
bių grupės susiorganizavo ir. iš
ėjo demonstracijai prieš Leniną 
ir komunizmą.

Lietuviams, be B-nės valdybos 
daug dirbo prie pasiruošimo pi- 
kietavimui savanoris-kūrėjas A. 
Šukys ir A. Zubrickas, pagamin
dami demonstrantams plakatus 
su šūkiais. A. Šukys, kad ir per- 
žengęs^TO mStū, dar nėra pavar
gęs kovoti prieš. Lietuvos oku
pantą. A. Šukys aukštai iškėlęs 
plakatą nešė su užrašu.: “Lenin 
Sent Red Army and To Occupy 
Lithuania”. Kartu žygiavo ir jo 
žmona, buvusi Sibiro tremtinė 
Ona Šukienė, ir visa eilė patrio
tų lietuvių dalyvavo demonstra
cijose prieš komunizmą. - Buvo 
ir tokių “veikėju”, kurie šaipėsi 
iš demonstracijų organizatorių.

Ateityje gal ir jie pajus tau
tiškumą, supras komunizmo 
skriaudas lietuvių tautai ir pasi
keis. Dalyvis

Taip jau atsitiko, jog Detroi
te ateitininkai, ilgus metus vado
vavę lietuviškam gyvenimui, pra
rado momentą ir į bendrą De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centrą neišrinko savo daugumos. 
Gal būt, jie koncentravosi Į Lie
tuvių Bendruomenės rinkimus, 
bet čia irgi buvo kitas pralaimė
jimas. Detroito lietuviai supra
to, jog į Bendruomenę nėra ren
kami visos bendruomenės atsto
vai, o tik Lietuvių Fronto Bičiu
lių artimieji ir rinkimuose ne
gausiai dalyvavo. Rezultatas 
toks: jokia grupė nebevaldo De
troito lietuvių ir vėl priartėjame 
pž*ie demokratiškų laikų.

Ilgiausią ir seniausią demo
kratišką tradiciją Detroite palai
ko Feliksas Motuzas, Amerikon 
atvykęs 1912 metais ir čia De
troite steigęs ir išlaikęs Įvairias 
lietuviškas organizacijas, jų tar
pe pagimdydamas Detroito Liet. 
Organizacijų Centrą. Gal būt, 
su ne neaptarnautu.šypsniu jis 
žvelgė aną sekmadienį į vyks
tančius Bendruomenės rinkimus: 
Anot jo,-sykį nusistatymams-is- 
siskyrus reikėjo ieškoti bendro 
kelio. Tokio neradus, naujųjų iš
eivių bendros pastangos nuėjo 
miekais ir vėl teko sugrįžti prie 
-Organizacijų Centro.

Nevisi sugrįžo.’ Mano paties 
iniciatyva buvo čia sutikta Jung 
.tinių.,Tautų bendrinės sesijos 
pirmininkė Brooks Rudolf. Iš 
jos reikalauta akcijos dėl Lietu
vos. laisvės. Naujienos tai ati
tinkamai paminėjo, o Draugas 
savo Detroito skyrelyje tarp jam 
charakteringų bulvių ir kopūstų 
užsiminė, jog čia besilankančiai 
JT pirmininkei įteikta rezoliuci
ja (vėliau Draugas įdėjo Elta ži
nią pirmame puslapyje). Į nau
ją politinę akciją nebuvo įma
noma prisišaukti katalikų, čia 
dabar jiems rūpi naujos parapi
jos įkūrimas ir, gal būt, savo 
neišreklamuotų B endruomenės 
vadų vardo atstatymas.

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centre susiorganizavo nriiija 
lietuviška konsteliacija s4ųojo 
Felikso Motuzo pavyzdžiu. Nu
tarta eiti bendru keliu. Ir štai 
Detroito vietiniai laikraščiai pra
dėjo aprašyti lietuviškus reika
lus. Susisiekta su protestantų 
vyskupu Richard S. Emrich dėl 
straipsnių apie Lietuvą (R. S. E. politinių įsitikinimų

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 PJ4.

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

X. o„ . Now insured TO $20,000

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL 
G 2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl_____________________
. 3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.__ ______

4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-
8 TUVA. 699 psl................................. „....f..__ ..„J_____

5. Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl....... ..
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. _ ___ _____
7. Prof. V. Biržiška,"SENŲJŲ "nĖ’fŲvi«v”KNYGV~TCTCL

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ..... ......... — $2.00 ir
*5 8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
0 9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ........ ......................
J.Q. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. _______ ______ ____ ________
11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _____________

.42. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 pst, 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-AS Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

® ’ 310 psl. . .. ................. ....... ______ ............;....... „L
19. Dr..J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai........................ ...................... ....... ........... ......... ......
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS,ėbiogra£ija. 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psL_____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.......... .

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

orderiu, šiuo adresu:

Kas .tik turi gerą, skoni, 
Viską perka pas Lieponį!/

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette ,Pk?r 6211 Šov Western, \ PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

KANADOS NAUJIENOS
% v *" - ■

Pikietavo Lenino gimtadienio minėjimą
Gegužės 30 d. Linkolno Par

ko centro salėje vietos komunis
tai ruošėsi paminėti Lenino 100- 
jį gimtadienį. Komunistai šiam 
minėjimui ruošėsi iš anksto ir ti
kėjosi sutraukti ar susilaukti- 
daug žiūrovų, bet nepasisekė ir 
jų pastangos nuėjo, niekais, nes 
apie tą minėjimą sužinoję ko
munistų pavergtų kraštų tauti
nės grupės suruošė pikietavimą.

Komunistų ruoštas minėjimas 
turėjo prasidėti 8 valandą va
karo. Rusų komunistų paverg
tų kraštų, tautinės grupės — 
lietuviai, ukrainiečiai, latviai, es
tai, vengrai, čekai, slovakai ir 
lenkai suorganizavo masines de
monstracijas. 7 vai. ir 30 min. 
komunistų ruoštą minėjimą jau 
pikietavo apie 500—600 jauni
mo ir senimo, nešdami virš 50 
plakatų, su šūkiais, nukreiptais 
prieš komunizmą ir Lenino žiau
rumą.

8 valandą vienas lietuvis įėjęs 
į salę, kada jau turėjo prasidėti 
oficiali minėjimo pradžia,rado 
4 asmenis; 8:30 vai. salėje tebu
vo tik 16 asmenų. Ruošdami Le
nino minėjimo 100-jį gimtadie
ni, komunistai susilaukė dide
lę nesėkmę. Gavus tokį smūgį iš 
tautinių grupių, jiems nebeįma
noma bet kokia vieša veikla, šios 
demonstracijos prieš komunistus 
komunistams buvo pragaištingas 
dviem atvejais. Pirma, komu
nistų buvo garbinamas Leninas, 
kaip “didelis humanistas“, dar
bo žmonių užtarėjas, bet buvo 
perstatytas kaip paprasto žiau
rumo ir keršto asmuo, ne tik tur
tingąją! klasei, bet ir darbo žmo
nėms, kuris kiekvieną kitaip 
galvojantį žudė ir trėmė į Leni
no paties įsteigtas vergų stovyk-= 
los. Antra, ši masinė tautiniu 
grupių demonstracija savo pla
katuose, platinamuose spausdi- 
niuosę, nušvietė komunistų .už
maskuotą veiklą ir pristatė pla
čiajai- visuomenei komunizmą 
tokį, koks jis. buvo Leninui įstei
gus ir nieko ne pasikeitusį po 50 
metų valdant Lenino pasekė

jams.
šios demonstracijos sutraukė 

daug stebėtojų.;? Pilnos gatvės 
buvo nustatytos mašinų ir ėjo

If s heen a while, right?
Well, then you’re like a 

lot of us.
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things like 
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 
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 the Star- 
you can’t find anywhere Spangled
else in this world. Barnier.

Know what? Looking at it J
that way, America deserves.
a lot more credit than it’s • ’ -

reikalinga,, nes nauja žvaigždė 
I bus prašvitus mūsų horizonte.

Saulius šimoliūnas

INSUREDSAVE AT 

Mutual FedeTai
fi '■ T-] 

, ■* j! 4



STASIO
Birželio 17 d.

Verano kapinėse «šv. Kazimiero 
Lietuvių Kunigų Kolegijos kop
lyčioje buvo palaidotas Lietuvos 
diplomatinis atstovas Vatikane 
ministras ^Stasys Girdvainis, mi
ręs po ilgos ir sunkios ligos Ro
moje, birželio 5 dieną. Gedulin
gos pamaldos jvyko šv. Teresės 
bažnyčioje. Mišias už velionį au
kojo Sąkramentų kongregacijos 
prefektas, kardinolas Antanas 
Samorė, asistuojamas šv. Kazi
miero Kolegijos rektoriaus, pre
lato Lado Tulabos ir prelato Ka
zimiero Dobrovolskio. Lietuvos 
diplomatinei tarnybai atstovavo 
Lietuvos diplomatijos šefas mi
nistras Stasys Lozoraitis ir Lie
tuvos atstovybės prie Vatikano 
pirmasis sekretorius Stasys Lo
zoraitis jun. Velionio karstą den
gė Diplomatinės Tarnybos gėlių 
vainikas, papuoštas Lietuvos tri
spalve. šalia gausiai susirinku- 
sių Romos lietuvių, su Vakarų 
Europos lietuvių vyskupu A. 
Deksniu pryšaky, pamaldose bu
vo Vatikano Valstybės sekreto
riato atstovai ir daug Lietuvos 
bičiulių bei velionio ministro ko
legų' prie šventojo Sosto akredi
tuoto diplomatinio korpuso na
rių, k. a. korpuso dekanas Kubos 
ambasadorius; Prancūzijos, Tur
kijos, Japonijos,' Belgijos, Len
kijos, Indonezijos, Kongo, Ko
lumbijos, Senegalio, Ekvadoro ir 
kitų, kraštų ambasadoriai arba 
jų įgaliotiniai. Po mišių, kardi
nolas Samorė trumpu žodžiu pri-

ATSTOVO VATIKANO MIN. Į 
GIRDVAINIO LAIDOTUVES

Romos Campo i minė laidotuvių dalyviams kil
nią velionio asmenybę ir drau
gystės bei tarnybinius ryšius, į 
kurie ilgų meti; bėgyje jį jungė 
su ministru Girdvainiu.

Kapinėse su Lietuvos atstovu 1 
prie Vatikano lietuvių vardu at-: 
sisveikino vyskupas Deksnys, 
Lietuvos diplomatijos šefas Lo- \ 
zoraitis ir I^etuvos pasiuntiny
bės prie Vatikano sekretorius 
Lozoraitis jun. Vyskupas Deks-1 
nys savo kalboje pažymėjo, kad 
laidotuvių dalyviai, atiduodami 
.paskutinę pagarbą Lietuvos mi
nistrui, kartu savo širdyje išgy
vena ir savo Tėvynės likimą, nes New Yorko miestp Bowery reione, panašiai kaip Čikagos Madison gatvėje, dažnai galima pamatyti panašiu vaizdy

I kur prisigėrę bernai voliojasi ant šaligatviy.

I

i x \ A

MM® 
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įsakau 
jog ši tas. y ra 
testamentas 
valia.

Pirmiausia,
mano testamento 
paminėtas 'Liek

skelbiu ir pareiškiu, veliantieji 
mano Street, 

paskutinioji Poniai
paskutinis 
ir

as įsakau, kad 
vykdytojas 

žemiau, už- 
ano teisėtas

skolas ir laidotuvių išlakias; 
galimai greičiau po mano m 
ties.

Marilvn

velionis savo asmenyje Ir parei
gose simbolizavo Lietuvą. Jis 
jungė nepriklausomą Lietuvą su 
šventuoju Sostu, su visa Baž
nyčia. Jis atliko savo pareigą 
kaip Bažnyčia moko ir kaip Tė
vynė reikalauja.

Kalbėdamas Lietuvos diplo- momentui, kurių neretai atsitin- 
matinės tarnybos vardu diploma
tijos šefas Lozoraitis priminė, 
kad jam teko bendradarbiauti 
diplomatinėje tarnyboje- su v 
lioniu beveik 50 metų, iŠkėlė mi- 
nistro Girdvainio asmenybės 
bruožus, kurių pirmieji buvo gi
lus patriotizmas ir didelė kultū
ra. ’ Atstovavęs Lietuvą įvai
riose vietose užsoenyje, jis pa
žino kiekvieno krašto kalbą, kul
tūrą ir susipažindavo su tų kraš
tų problemomis. Tai buvo moks
liško proto žmogus, gabus Lie
tuvos istorijos, ir lietuvių kalbos 
žinovas, įdomavęsis visais lietu-

vių kultūros laimėjirnūis.. Ištiki

 

mas Lietuvos tarnas a. a. Sta

 

sys Girdvainis ^al ir ištvermin

 

gai, sąžiningai ir tyliai dirbo Lie

 

tuvai, paeidamas ir karčius

ka Lietuvos diplomatų darbe. At- 

 

stovąūdamas Lietuvai prie šven

 

toji Sosto, kalbėjo toliau Lozo- 
aitis, velionis turėjo tačiau pa

guodos, kurią jam teikė tėviš
kas Popiežiaus Pauliaus VI palan 
kumas,_parodytas jam iki oasku- 
tinės jo gyvenimo dienos, šian
dien jau yra daugiau Lietuvos 
diplomatų kapų negu jų reikės 
dar supilti, tačiau Lietuva vi
sad lieka gyva. Kiekvienas tų 
kapų tebūnie apsuptas ne tik 
gailesčio jausmų, bet ir dėkin
go atsiminimo, kad jie dirbo tei
singai bylai, kad jie tarnavo Lie-

Prelato Paškausko testamentas
(Tęsinys)

Prelatas Jurgis raškauskas, 
kunigavęs ir klebonavęs įvai
riose Chicagos lietuvių parapi
jose, bet paskutiniu metu gy
venęs Marquette Parke, paliko 
angliškai parašytą testamentą. 
Lietuviškas to testamento verti
mas šitaip skamba:

PASKUTINIOJI VALIA IR 
TESTAMENTAS

Aš, prelatas Jurgis A. Paskųs 
- ,‘Paškauskas, gyvenęs 6812 
South Washtenaw Avenue, 
Chicago, Cook apskrityje, Illi-

nois valstijoje, būdamas svei
ko proto ir atminties, šiuo at
šaukiu kiekvieną ir visus iki 
šio melo padarytus testamen
tus ir jų prierašus, darau,

). ' Illinois);
Petraitis — 

PaŠkauskas, Joseph Paškaus- 
kas ir John Paškatiskas, visi 
gyvenantieji 10560 South La
fayette Avenue, Chicago 28, 
Illinois.

Aš taip pat šiuo liudiju ir 
skelbiu, kad dabartiniu metu

{aš neturiu jokių nesumokėtų
* Antras, sumokėjus visas ma- ^‘dų. iš viso, nesu niekani sko 
Ino skolas ir laidotuvių išlai-J»nqas už nuosavybę ar asme- 
das, aš paskiria, palieku i-- niškai nei asmeniui, asmenims 
atiduodu; a. trijų tūkstančių do- ar grupėms.
Icrių sumą (kaip atlyginimą už lodei bet kokios pretenzi- 
šventas Mišias, atlaikytas už !<)S’ kurių kilmė galėtų būti 
atsiskyrusią mano sielų), pa- ankstyvesnė, negu dabartinė 
dalytų lygiomis . dalimis taip keliamos asmens, asme- 
pagrindinio Šv. Kazimiero Se- 11U :lr grupių del mokėjimų ma 
selių namo kunigo kapeliono; P0 vardu, turi būti atsakytos, 
tarp Švento Kryžiaus l.ieoni-/’d.nestos ir laikomos tuščiais 
nės Chicagoje kunigo kapelio-,tvirtinimais.
no ir tarp Marijos Aukštesnės' 
Mokyklos Chicagoje kunigo 
kapeliono.

b. Kiekvienam čia paminė
tam niminiečiui uenkiu šimtu SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

tam giminiečiui penkių šimtų 
dolerių sumą, būtent Vyto Pas-: 
Kus ir Denniš Paškus (abu gy-!

(Rus daugiau)
Reporteris

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

<?

Chicago Savings
and Loan Association '

UP TO

tuvai, kuri vėl prisikels laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui.

Laidotuvių pabaigoje prie 
karsto žodį tarė Lietuvos pasiun
tinybės prie Vatikano pirmasis 
sekretorius Stasys Lozoraitis 
jūn. Jis, italų kalba, išreiškė 
ypatingą padėką Popiežiui Pau
liui VI už nuolatini tėvišką pa
lankumą, rodytą visą laiką Lie
tuvos ministrui, o ypač paskuti
nėmis gyvenimo dienomis, mir
ties išvakarėse suteikiant ypa
tingą Apaštališkąjį Palaimini
mą. Lygiu būdu buvo padėkota 
kardinolui valstybės sekretoriui 
bei jo bendradarbiams, o taip pat 
diplomatiniam ' korpusui prie 
šventojo Sosto, kurio nariai, su 
korpuso dekanų pryšakyje, daly
vavo lietuvių gedule ir atidavė 
velioniui paskutinę pagarbą. Kai-, 
bedamas lietuviškai Stasys Lo
zoraitis jun.jšreiškė didelę padė
ką vyskupui Antanui Deksniu? ir 
šv. Kazimiero lietuvių Kolegijos 
rektoriui prelatui Ladui Tulabai, 
kurie pakartotinai suteikė velio
niui Sakramentus ir jį širdingai 
paguodė.

PER ANNUM

PER ANNUM PER

ES

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 
i $100.00 MINIMUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Chicago Savings and Loss Assn.
John Pakel, Sr.z Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

PER ANNtM

?3

Jums veltui
“Gemblerio” indu

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS *

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

1447 South 49th Court
Gcero, Kilnota 60650 avings PHONIi 656-6330 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXtC,' MCT

UNIVERSAL
'' * •___ - -_

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS . IR BIČIULIS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM

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 
500 dol. ar daugiau arba, pridėti tokių sumą, ar daugiau prie Jūpų esa- 

. mos sąskaitos, šv Antano Taupymo bendrovė siūlo platų taupymo pla
nų pasirinkimą, tinkamą Jūsų reikalavimams. Tik viena dovana šei
mai. šis pasiūlymas galioja iki liepos 12 d; Dovanos paštu nesiunčia- 
mos. Prašome paskambinti ar atvykti šiandien.

aint 
tliony

Mombor Moral lavtnga and Ima Inauranca CorporiHon, WuMn^c*, PA

Amerikos parkuose yra daug vaikams 
j rengi my, kaip čia matomas šliaužimo 
takas. Jimmy Hoadley pažiūrėjęs že
myn, nusigando ,nes metalinis takas 
buvo labai įkaitęs nuo saulės, be to, 
jam kelias pasirodė labai tolimas, nes 

Jimmy tik pusantrų mėty.

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

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN.ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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• Biržiškos išvažiavo i Vakarus...
Lietuviai birželio mėnesį kiekvienais metais prisime

na. Laisvame pasaulyje gyvenamieji lietuviai prisimena 
pačius skaudžiausius birželio mėn. išgyvenimus. Daug 
buvo rašyta apie sovietų policijos vartotą terorą prieš be
ginklę lietuvių tautą, bet kiekvienais metais gyvi liudi
ninkai iškelia viešumon vis naujesnių teroro priemonių 
lietuviams, naikinti ir jų savarankumui žlugdyti. Jeigu 
ne birželio mėnesį rusų pavartotas teroras prieš lietuvių 
tautą, tai tremtinių skaičius būtų žymiai mažesnis.

J*

Prisimena birželio Įvykius ir okupuotoje Lietuvoje, 
apie juos kartais prasitaria ir rusų imperializmui tarnau
jantieji lietuviai. Bet tie prisiminimai labai jau atsargūs. 
Toki jie yra todėl, kad birželis yra didžiausia gėda.' Prie
varta partijon Įvarytas inteligentas negali birželio įvykių 
pateisinti. Jie nepateisinami. Iš Lietuvoje veikusių ko
munistų birželio areštus ir trėmimą teisino tiktai Guze- 
vičius — Gudaitis, sovietų policijos pulkininkas. Bet, 

. matyt, ir jo sąžinė buvo nerami, vėžys jį suėdė.
Justas -Paleckis, buvęs tarybinės Lietuvos preziden

tas, veda užrašus ir rašo atsiminimus. Jis turi progos pa- 
važinėti po kitas Sovietų Sąjungos vietoves ir rusai kar

atais išleidžia jį į užsienį. Jis ruošia knygą apie savo ke- 
■ - liones, bet kartais padaro vieną kitą ištrauką iš ruošia

mų atsiminimų. Jis užsimena apie gyvenimą karo meto 
Rusijoje, bet gana gyvai aprašinėja sudėtingą kelionę į 
sovietų karo jėgų užimtą Vilnių. Paleckis grįžo i Vilnių 

' pagal sovietų karo vadovybės įsakymą. Kartu su juo di
deliais sunkvežimiais į Vilnių važiavo 90 žmonių. Ten 
buvo lietuvių, rusų ir “draugų lenkų”, kurie turėjo suda
ryti valdžią, sovietų durtuvais primestą Lietuvos gyven
tojams.

Vilniuje Paleckis sutikęs jau ten porą dienų anks
čiau buvusį sovietinį laikraštininką Iliją JEhrenburgą, Dr. 
J. Kupčinską, prof. Z. žemaitį ir kitus. Jis rašo:

“Per tą pasikalbėjimą paaiškėjo, kad su hitleri
ninkais išvažiavo visi trys profesoriai Biržiškos, 
nors tik Mykolas buvęs susikompromitavęs, gi Vac
lovas buvęs gana pažangus. Apie Krėvę Mickevičių 

z dar neaišku, ar jis išvyks, ar pasiliks, nes Jis labai 
abejojęs...”
Nieko rašytojas Vincas Krėvė neabejojo. Jis nepasi

liko. Ateitis jam buvo neaiški, gyvenimas tremtyje-nieko 
gero nežadėjo, bet jis, namus, knygas, rankraščius pa-

(“Vilnis”, 1970 m. liepos 1 d., 2 psl.)

New Yoke vykusiame SLA 
Seime gaįvą bandė pakelti “opo
zicija”. Ji išleido specialų savo 
laikraštėlio numerį, įpareigojo 
savo atstovą “sukritikuoti” S LA 
prezidentą ir kitus atsakomingus 
pareigūnus, bet ir šio reikalo jie 
nemokėjo žmoniškai atlikti.

Dabartinės SLA vadovybės ir 
didelės SLA daugumos “opozici
ja” leidžia “Laiko žodį”, kuria
me jau kelintas kartas paleidžia 
didoką kiekį nešvankumų — me
lų ir įvairiausių prasimanymų. 
Jeigu “opozicijos” atstovai ar
čiau susipažintų su SLA gyveni
mu ir sugebėtų paruošti vieną 
arba du konstruktyvius pasiū
lymus, tai tie pasiūlymai narių 
būtų svarstomi, bet kai ji ver
čiasi tiktai šmeižtais ir iš piršto 
išlaužtais tvirtinimais, tai nie
kas į josios leidžiamus lapelius 
nenori kreipti jokio dėmesio. 
“Opozicijos” kandidatai nesurin
ko net nominacijoms reikalingų 
balsų, o apie jų išrinkimą ir kal
bos negali būti. Vienas inmtes- 
nis vyras keliais atvejais pareiš
kė, kad ateityje su “Laiko žo
džio” žmonėmis jis nieko bendro 
neturės.

Apie “Laiko žodį” susispietu- 
sieji Vyrai ir viena moteris la-

SLA 56-to Seimo įspūdžiai
blausiai nemėgsta Povilo P. Dar- 
gio, populiaraus ir tvarkingo šios 
didelės organizacijos prezidento. 
Nepatinka jiems ir kiti atsako- 
mingi šios organizacijos parei
gūnai, bet didžiausiu priešu opo
zicijai yra kelis kartus didele 
balsą dauguma išrenkamas SLA 
prezidentas. Jie labiausiai šmei
žia p. Dargį savo lape, jie nuta
rė prie Dargio kabintis ir New 
Yorko^sėime.

Detroito atstovas Vytautas 
Alantas, “Laiko žodžio” remtas 
kandidatas į SLA Pildomąją Ta
rybą, ryžosi pradėti puolimą.

Seimo pirmininkas Povilas 
Dargis, pradėj us suvažiavusiems 
atstovams, svarstyti jo paruoš
tą pranešimą, pirmininkavimą 
perdavė viceprezidentui Stasiui 
Gegužiui. Pastarasis pranešė, 
kad prezidento raportas yra at
spausdintas šio Seimo knygoje. 
Knyga visiems laiku buvo iš
siuntinėta, kiekvienas turėjo 
progos tą prezidento raportą per
skaitytu

Iš salės kažkas pasiūlė rapor
tą priimti tokį, koks jis yra at
spausdintas 56-to SeimoTcnygo- 
je. Vytautas Alantas tuojau pa
reikalavo, kad jam būtą leista 
pasisakyti dėl prezidento rapor-

likęs keliavo ton nežinion, kad tiktai nereikėtų dar kartų 
išgyventi tos prievartos, kurią rusai taikė kiekvienam 
lietuviui intėligenetui. Krėvė niekad nesigailėjo kelionės 
tremtin, nors jam teko daug vargo pakęsti. Laisvame 
vakarų pasaulyje jis turėjo progos aprašyti tą prievartą, 
kurią rusai taikė jam ir lietuvių tautai.

Pasakoti, kad profesoriai Biržiškos išvažiavo su hit
lerininkais gali tiktai Paleckis. Biržiškos kovojo prieš 
hitlerininkus su tokiu pačiu atkaklumu, su kokiu jis ko
vojo prieš Lietuvon įsiveržusius komunistus rusus. Kai 
lietuvių tūkstančiai išvažiavo Į vakarus, tai jie žinojo, 
kad Hitleris karą jau buvo pralaimėjęs. Jie žinojo, kąri 
demokratinės valstybės gerbia civilius. Jie skubėjo į va
karus, kad tiktai jų nepasiektų sovietų karo jėgos ir jas 
sekantieji žiaurios sovietų policijos daliniai.

Kiekvienam lietuviui /birželio dienos stovėjo prieš 
akis, kiekvienas matė Pravieniškių, Rainių miškelio ir Pa
nevėžio vaizdus. Profesoriai Biržiškos bėgo ne su hitleri
ninkais. Jie bėgo i vakarus, kad pasiektų laisvąjį pasaulį. 
Jie galėjo tai padaryti tiktai per Hitlerio valdytą Vokie
tiją. Ne vien prof. Vaclovas Biržiška, bet visi Biržiškos 
buvo pažangūs. Kartu su jais į vakarus bėgo tūkstančiai 
kitų pažangių lietuvių, visą karo metą nieku nešusikom- 
promitavusių.

Profesoriai Biržiškos, Krėvė Mickevičius ir tūks
tančiai lietuvių bėgo į vakarus todėl, kad jie negalėjo pa
kęsti tos prievartos, kurią lietuviams nešė sovietų tankai 
ir Guzevičiaus — Gudaičio ginkluoti daliniai. Jie ėjo ne
žinion, kad tiktai nereikėtų matyti tų prievartos veiks
mų, kuriuos rusai be jokių teismų ir be jokios atodairos 
taikė lietuviams. ' •

Į vakarus juos vedė viltis rasti piliečių teises gerbian
čius valdytojus ir sąžinės neprievartaująnčią policiją. I

to. Pirmininkaujantis Gegužis 
atsakė, kad pirma negu leisti dėl 
raporto pasisakyti, reikia, kad 
tas raportas būtų priimtas. To
kia jau yra Amerikoje nusisto
vėjusi tvarka ir. to reikalauja 
susirinkimus tvarkančios taisyk
lės.

Bet Vytautui Alantui visai 
nerūpi veikiančios taisyklės. Kol 
pirmininkaujantis išaiškino, kas 
daryti su prezidento raportu, 
Alantas jau buvo nustūmęs Sta
sį Gegužį ir pats įsitaisė prie mi
krofono. Negavęs pirmininkau
jančio sutikimo, jis pasidėjo 
spausdintus savo lapus ir pradė
jo skaityti.

— Palauk, ponas, — tarė jam 
Stasys Gegužis. — Mes dar pir
ma turime nutarti, kas daryti 
su prezidento raportu, o vėliau 
tamsta galėsi klausti.

Alantas nieko nelaukė, bet 
pradėjo berti žirnius į sieną.

— Bet čia ne klausimas, — 
pertraukė jį Gegužis, — tams
ta pradėjai kalbą...

—- Nesvarbu, aš esu Detroito 
atstovas, aš turiu teisę kalbėti, i
— pareiškė Alaątas.

— Teisę turi kiekvienas atsto
vas, bet turi būti tvarka, — at
sakė pirmininkaujantis Gegužis.
— Dar dabar tamsta tos teisės 
neturi...

— Aš atvažiavau į seimą ir aš
* *7

turiu teisę kalbėti. Aš esu rink
tas atstovas.

Susidarė įspūdis tarytum Ge
gužis būtų pasimetęs, jis neži
nojo, kas daryti. Alantui kalbė
ti jis tuo metu neleido, bet Alan
tas, nekreipdamas į pirminin
kaujantį jokio dėmesio, pradėjo 
skaityti pirmąjį savo lapą.

Cįegužis traukė pečiais ir ne
žinojo kas daryti, jam teko pir
mininkauti labai triukšminguose 
susirinkimuose, ir jis tuos su
sirinkimus tvarkingai pravesda
vo, bet Alanto įsiveržimo jis ne
sitikėjo. Gegužis žinojo, kas da
ryti. Angliakasių susirinkime 
jis būtų Alanta suvaldęs, bet 
SLA seime tų pačių priemonių 
jis nenorėjo imtis. Įžūlūs Alan
to prisiveržimas prie mikrofono 
ir tuojau pradėta kalba Gegužį 
visiškai išblaškė. Salėje prasidė
jo nerimas. Atstovams nepati
ko, kad pirmą ar antrą kartą 
SLA seime pasirodęs atstovas 
nesilaiko tvarkos.

Tada Povilas vargia pataręs 
Gegužiui sėstis, paėmė į rankas 
plaktuką, stuktelėjo kelis kartus 
į stalą ir savo balsu nutraukė 
Alantą:

— Gerbiamieji čia ne jomar- 
kas, bet SLAjseimas. Suvažiavo
me svarstyti svarbių organizaci
jos reikalų, ir visi privalome pri
silaikyti tvarkos... Visi privalo
me klausyti pirmininko. Galime 
kalbėti tiktai pirmininkui leidus. 
Jeigu tvarkos nesilaikysime, tai 
seimas iširs... Aš maniau, kad su-

Plieno darbininkai smerkia komunistus Į
United States Steel liejyklą, 

esančių ^pietvakarinėje ' Chica- 
gos dalyje, darbininkai savo 
mėnesiniame laikraštyje “65 
News” birželio mėn. numeryje 
išspausdino gegužės 27 d. susi
rinkime vienbalsiai priimtą re 
zoliuciją, kuri gana griežtai 
pasmerkia Sovietų Sąjungą ir 
k t. komunistines šalis.

Rezoliucijoje sakdma, kad 
didžiaiisias skaičius žmonių 
pasaulyje ieško taikos ‘ir lau
kia pabaigos visuose vykstan
čiuose karuose! Sovietų Są
junga kalba apie taiką, bet vi
sų’ dabar vykstančių karų yra 
pradininkė ir kurstytoja. Kari
niai ir ūkiniai aprūpina Viet- 
kbngą ir šiaurinį ’Vietnamą, 
siekdama koirittnfistinį režimą 
užkrauti Pietų Vietnamo ir ki
tų pietinės Azijos šalių žmo
nėms.

Sovietų Sąjunga laiko paver
gusi Čekoslovakiją, Lenkiją ir, 
kitas Europos tautas. Laisvę 
mylintieji žmonės tenai su
trempti. Laisvi rinkimai tenai 
negalimi, kol tuos kraštus yra. 
okupavusi rusų kariuomenė.

važiavo kultūringi atstovai, ku
rie žino susirinkimų tvarką ir 
tos tvarkos prisilaiko. Seimo pra
džioje maršalkų aš nėpaskyriau. 
Bet tai buvo mano klaida... Da
bar aš skiriu du nariuš maršalkų 
pareigoms... (Povilas Dargis pa
skyrė du seimo narius tvarkai 
palaikyti).

Kreipdamasis į Alantą jis ta-

Sovietų Sąjunga yra -pnesas 
pasiekti taikai Viduriniuose 
Rytuose. Komunistų partija-čiaj 
Amerikoje visuomet mėgina > 
sugriauti,ir įsibrauti į Darboj 
Unijas.

Šiaurės Vietnamo valdžia at-1 
metė Jungtinių Amerikos Vals-| 
tybių valdžios ir Amerikos j 
Raudonojo Kryžiaus pastangas j 
išgauti sąrašus amerikiečių ka-| 
rių, esančių šiaurės Vietnamo! 
belaisvėje.

. s ... i
' Išvadoje United Steelwor-S 

kers of Amerika Local Unionf. 
Nr. 65 pasmerkia komunistui 
akciją, kuri siekia pavergti! 
žmones pasaulyje ir va&dytil 
juos Kremliaus parinktiems! 
valdovams. Jie turi išeiti iš tų| 
Šaltų, kurias dabar yra pavcr-f 
gę. Turi praktikoje įgyvendinę 
ti jų deklaruojamą “taiką”, betl 
ne propagandoje. Tai toks yra| 
suglaustai šios rezoliucijos tu-g 
rinys. Reikia pažymėti, kad šis! 
unijos skyrius turi virš šėpty-f 
lių tūkstančių darbininkų. Reg 
žoliucija priimtame susirinki-“- 
riie’apie 90% buvo negrai irgi 
meksikiečiai. Komunistai be~, 
veik išimtinai veržiasi į hegrųR 
bendruomenę, ’ bet atrodo,® 
kad ši'jų rafinuota prbpaįan-^ 
da ir negny nepatraukia.

Tiesa, apžėlę univėrsitetųg 
kūtvėlos narkotikų prisiriję t 
ateina prie fabrikų įėjimo var-B 
tų ir mėgina darbininkams|į 
siūlyti komunistinės propagan| 
dos jovalo, bet darbininkai į g 
juos nekreipia dėmesio. Ma-| 
nau, kad ir patiems koniunis- f 
tams yra šiek tiek drovu, kai jų 
propagandą platina įvairiais į, 
kvapais pašvinkę, susivėlusiais | 
plaukais vaikėzai ir mergšės.

J. J-tis

— Tamsta neturi teisės kalbė-. 
ti be tvarkos ir be pifminihkd lei
dimo. Paskirti maršalkos gali 
tamsta ne tik nuo šio stalo nu
vesti, bet ir iš salės išvesti. Tei
sėjas tamstą gali nubausti už su
sirinkimo tvarkos ardymą. Mar
šalką liudijimo jam užtenka 
tvarkos ardyto j ui bausti...' Pra
šau neardyti seimo tvarkos... 
Mes to negalime leisti.

Alantas, susirinkęs savo lapus, 
nuėjo nuo mikrofono, bet salėje 
buvo palikta labai jau neskani 
nuotaika... Jam nebuvo jokio 
reikalo daužyti kaktą į sieną.’ Jaunesnioji sumušė vyresnią- 
Priėmus raportą, žodis jam bū
tą duotas, bet negalima kal
bėti be eilės ir be tvarkos.

Bet tai b'ūvd dar ne visi Opo
zicionieriaus Alanto išsišokimai. 
Vakare didesnį patyrimą turin
tieji tautininku vadai Alantą 
apibarė, patarė kultūringiau elg
tis ir prisilaikyti tvarkos. Tokia 
hipiška ir netvarkinga elgsena 
kenkia ir kitiems tautininkams. 
Amerikoje vienas žmogus nega
li primesti savo valios, čia rei
kia išmokti bendradarbiauti ir 
prisilaikyti veikiančią taisyklią.

(b. d.) Reporteris

MOTERYS GROBIA VYRUS 
BRAZILIJOJE

San Gonsalo mieste 66 metą 
amžiaus Marija Marta de Olivei
ra sumušė Mariją da Conseisan 
Rodriguez. Sumuštoji' 105 metą 
amžiaus atsidūrė ligoninėje, o 
jos sumušėja — kalėjime.

ją. už tai, kad Ši pastaroji bandė 
pagrobti jos vyrą 64 metų am
žiaus Orlando de Oliveira.

Telegrafo- agentūros praneša, 
kad vargu bus gavus per 105 me
tų amželį Marija da Conseisan 
malonesnių komplimentų, kaip 
šis, nors ir skaudus, huvedusis 
ją į ligoninę. -

SKAITYK "NAUJIENAS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
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VLADAS CIVINSKAS , me “byon”, kurio 4 — 5 pėdų storumo mių ir kasyklų savininkams atšilyginda- 
i sluogsniai susiklostę apie 15 — 20 pėdų po ■ mas beverte žeme kitose krašto vietose.

Norintieji ir toliau likti prie savo verslo 
turėjo įsigyti specialius leidinius, už ku
riuos buvo mokama pinigais ir dalimi ras
tu brangiųjų akmenų. Visi stambieji rubi
nai turėjo būti atiduoti karaliui. Kadangi 
stambių radinių čia reta, kiekvieno stam
baus rubino suradimas buvo didelės reikš
mės įvykis, ta proga krašte buvo skelbia
mos tautinės šventės, o pats akmuo su ka
reivių palyda iškilmingai pargabenamas į 
valdovo rūmus.

Anglai, ^>aėmę Burmą, iš karto perė
mė ir šią kasyklų eksploatacija. Tuojau 
buvo sudaryta Burma Rubv Mines bendro
vė, surasti reikalingi kapitalai, atvežtos 
kasyklų darbams mašinos, perorganizuoti 
darbai, įvesta kontrolė, žodžiu — padary
ta viskas, kad rubinai maišais plauktų į 
Angliją. Deja, per kelerius metus galuti
nai paaiškėjo, kad ir tokiomis priemonė
mis kasant, rubinų tiek maža, jog kasyklą 
darbai ne tik neapsimoka, bet didžiai nuo
stolingi. Bet per šiuos kelerius metus pa
aiškėjo, kad stambių rubinų vis dėlto pasi
taiko daugiau, negu ją buvo randama 
anksčiau, o tuo pačiu pasitvirtino įtarimai, 
kad rubinų ieškotojai, radę stambesnį ak
menį ir nenorėdamas jį atiduoti karaliui, 
susmulkydavo j mažesnius ir pasilaikyda
vo sau.

Didžioji dalis čia iškasamų akmenų yra 
mažučiai, vieno Ješimtadalio karato ir 
mažesni. Didesnieji akmens yra menkos

Patj’S geriausi rubinai ateina iš Aukštu
tinės Burmos, kur jie randami Magoko ir 
Kathe distriktuose, esnčiuose apie 100 my
lių į šiaurę ir šiaurės rytus nuo Mandalay, 
čia rastiems rubinams ir būdingas gilaus 
karmino raudonumas, primenantis ba
landžio kraują. Kaip ir visur, su rubinais 
randami safyrai, spineliai, turmalinai ir 
kiti brangieji mineralai. Brangieji akmens 

- šiose apylinkėse kasami ir renkami nuo ne
atmenamų laikų, galimas daiktas, kad' 
jau mažiausia keli tūkstančiaijnetų.

. Rubinais turtinga teritorija čia tėra tik 
66 kv. mylių ploto, bet trečdalyje šios teri
torijos brangieji akmens jau iškasti, ir vi- 

’ sos kasyklos apleistos. Vieta aukšta, apie 
1200 — 2300 metrą nuo jūros lygio, kalnuo 
ta ir apaugusi džiunglių miškais. Klimatas 
karštas, drėgnas, sunkiai pakeliamas ir 
europiečiams ir vietiniams.

Kartu su rubinais randama ir kitų ko- 
rundo akmeny, kaip ir menkaverčiai dei
mantai, tinkančiu daugiau technikos rei
kalams. Randama ir safyrų, bei jų mažai, 
ir tie patys vidutinės ar prastos kokybės. 
Iš kitų vertingų mineralų pažymėtini spi
neliai, turmalinai, kvarcai,, folsparas ir 
kt. Vietomis rubinai randami upių žvyry
nuose ir paupiuose, bet pagrindiniai jų iš
tekliai yra baltame susikristalizavusiame 
kalkakmenyje, vietinių žmonių vadiuama-

žeme. Tik kalvų pašlaitėse šis “byon” kar
tais yra 15 — 20, o keliais atvejais net 50 
pėdu storumo. Apačioj šių kalkakmenio 
sluogsnių yra minkšta su 
kurioje nei rubinų, nei kitų 
ralą nėra.

Rubinu kasimo ir ieąkojimo metodai 
nuo neatmenamų laikų «fa tie phtys. Dar
bininkai pasiskirstę nedidelėmis 3 — 4 
žmonių grupėmis. Rubinų žemės sluogs- 
niai pasiekiami šachtomis, iš kurių uolie
na ir žemės iškeliamos pintinėmis, verčia
mos paviršiumi ir plaunamos vandeniu, 
po ko likę brangieji akmens išrenkami 
rankomis. Kai kur ši brangioji uoliena tę
siasi daug mylių, ir tokiais atvejais tenka 
ją sukti tuneliais, kurių sienos ir lubos 
sutvirtinamos čia pat miškuose augančiais 
bambukais.

Tik kalvose, kur ši “byon” vra žvmiai 
storesnė ir arčiau žemės paviršiaus, rubi
nai kasami atviru būdu. Prie rubiningų 
sluogsnių prieinama iš viršaus plačiais ka
nalais, i kuriuos iš aukščiau įtaisytų rezer
vuarų verčiamas vanduo, pakeliui nusine
šantis visas lengvąsias žemės ir uolų dalis,, 
bet nepajėgiantis nusinešti sunkių bran
giųjų akmenų.

Ilgus amžius čia brangiuosius akmenis 
kasė visi, kas tik turėjo įsigijęs ar išsinuo
mavęs kokį gabalą žemės, o rastus akme
nis neši' į Mandalay ir ten laisvai pardavi
nėjo rinkoje. 1597 m. krašto valdavas vi
sas šias apylinkes nusavino, buvusiems že-

pėjusi uola, 
angių mlne-

karatu dydžio aukštos kokybės akmenų la- kybe neblogesnių už Burmos rubinus, ku-
bai reta, ir per metus terandamas vienas 
koks 30 karatų dydžio ar kiek didesnis ak
muo, kurio kokybė be priekaištų. Vis dėl
to 1890 m. buvo rastas vienas rutinas net 
304 kt. dydžio, po poros metų — dar vie
nas 400 kt ir kitas mažesnis — 172 kt dy
džio. Burmos karaliai šias kasyklas valdė 
ir kontroliavo bėveik tris šimtus metų, bet > 
per tą laiką tokių didelių rubinų. * čia nie
kas nerado.

Po šiek tiek rubinų randama ir kitose 
Aukštutinės Burmos vietose, į šiaurę ir į 
pietus nuo Mogoko, bet jų reikšmė" Bur
mos rubinų produkcijoje nežymi. Beveik 
visi Burmos rubinai, atsiradę rinkoje, yra 
kilę iš Mogoko apylinkių, pirmąjį šlifą ga
vo Mogoke ar Amarapurė ir parduoti Man
dalay ar Indijos Kalkutoje, į kurią didelė 
dalis vertingiausių Burmos rubinų pakliū
va kontrabandos keliu.

Kitas pietryčių Azijos kraštas, /mo se
niausių laikę garsus savo rubinais ir safy
rais, yra Siamas, dabar vadinamas Thai- 
landu. Rubinai čia kasami Krat ir Chanta-į 
bun provincijose, artimose Krat ir Cha ta
bun miestelių apylinkėse, pasiekiamose 
per 20 valandų garlaiviu iš Bėngkoko. Ru
binų randama ir Batlambang safyrų ka
syklose, esančiose kiek toliau į šiaurę šia
me pačiame Siamo 'įldnkoš pakr^štyjė, bet 
ten jų kiekiai toki maži, kaip Krat ir Chan 
tabun kąsyklose safyrų. . {

Didžioji Siamo rubinų. ‘‘•Žalis smulki, 
tamsokos spalvos, nepakankamo skaidru-

rie tačiau brangenybių rinkoje kvalifikuo
jami ir parduodami ne Siamo, bet Burmos • 
rubinų vardu. Visas šitas regionas kalnuo- į 
tas ir šiukštus, gamta nesvetinga, klimatas | 
karštas ir žemesnėse vietose drėgnas. Daug | 
rubinų randama upių pakraščiuose ir va- i 
gose, bet pagrindiniai jų ištekliai yra kai- ; 
vų atšlaitėse, tikriau jas formuojančioje | 
tamsiai pilko kalkakmenio uolienoje. Kar
tu su rubinais randami ir safyrai, kvarcai, 
turmalinai, spineliai ir kt. spalvoti akmens, b 
Brangieji akmens čia dabar gerokai jau | 
aprinkti, bet misionierių liudijimu dar J 
1859 metais prie Brangakmenių kalvos — | 
tuo vardu nuo neatmenamų laikų garsi vie- | 
na šio regiono vieta 
galima prisirinkti gerą saują brangiųjų ak- ' 
menų, tarp kurių neretai pasitaikydavo ir | 
rubinų.

(Bus daugiau)

per valandą buvo t

BRANGENYBIŲ PREKYBA

iSavininkai V. ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab-.j 
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd St, Chicago, III. | 

Telef. 434*-4660

Skaitykite ir platinkite

spalvos, išblukę, pilni nešvarumų. 6 — 10 1 mo, bet randaina ir puikių specimėnų, ko-
&
r
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M. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosių 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso talefu PRospect 8-3229 
Razid. talaf.: WAibrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo T iki 0 vai. vak. Tree, uždaryta, 
laidomus ppmma tik susitarus.

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKU SEKU A IR MUlfcKŲ EIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, sKainmnu 31‘HM112

DR. S. B1EZIS
f* let.: EKospect 6-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai autraoieuiais ir penktadieniais. 
1 rečiau, ir sek mari n t į sa s nz/iarytas

Re« 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

UK. PETER BRAZIS 
rnrSICiAN a«O oukucuN 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

• RezicU 388-2233 
OFISU VALANDOS.

PirmacL, Ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
onu.au., peiiataaierų nuo 1—o, tree, 

ir seoiad., ūkiai susitarus.

leu. .
susitarimą: Pirm., ketv.

aesutu. 1U—Z vaL

Rez. GI 8-U87-3

Dit W.M.tlSiN -EISlNAS f
UiNcKULOGiNE CHIRURGIJA 

M. KeOzie Ave., WA 5-2670
GRADINSKAS1

Valandos.pagal susitarimą,. Jei neaV 
smepia, sKainointi Ml 3-OU0L,

DK. A. JENKINS 
GY'utiOJaS IK <-n i kU KG AS 

3«44 WEST 63rd STREET
UE1SQ VALANDOS:

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

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; ret: PR 64732

_ DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS- •- '
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, HL 60618 Tek 5254)952

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 penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 ; 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir .

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. t»U WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirim, antrad., trečiačL, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET - 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

8 Į t i « « i i » t 

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Va); 9—4 jr 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd SU Chicago, HL 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiv atstumy. 

ANTANAS VILIMAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optomelnsias .

DR. EDMUND L OARA
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA. KAINA 
R.ŽERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

Galingas 10,000 BTU'S 

VĖSINTUVAS IMA TIK 7,5 AMP.

Tinka įjungti visur.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK/PAS LIETUVI!1—-- -—---j

$0PHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki. penktadienio 10—11 
vai. ryto.šeštadienį ir sek
madienį Qūo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmiock 4-2413

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

t i

\ ŠIĄ VASARĄ TRYS
E K S K, U R S I J O S

I LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
‘ į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

į PLEASE!
I Only you can į 
’ PREVENT Į 
FOREST FIRES i

A.RKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZA
CIJOS VADOVYBE KVIEČIA JUS I

kuris įvyks šių metų liepos 4 dieną Bruzgulienės darže, 8247 So. Kean Ave. Jums bus paruoštas 
geras lietuviškas maistas, gros lengva Jurgio Joniko muzika, įvairus gaivinantis baras ir gausios 
dovanos. Atvykite! Džiaugsitės. RENGĖJAI

Nuomonės, kaip ir skoniai, 
negali būti vienodi. Yra daik
tų ir-idėjų, kurie visiems pa
tinka. Pavyzdžiui: gražus, tvar
kingas, mandagus, nepasipūtęs 
žmogus dažnai būna daugelio 
mėgiamas. Taip pat skoningai 
padarytas rūbas, pastatas, bal
dai ir t. L Nepalaidota, tvarkin
ga laisvė, kuri derinasi su dau-! 
gumos interesais, taip pat vi
sus žavi.

Laisvės visi siekia, bet atsi
randa ir tokių, kurie laisvę pri
pažįsta tik sau. Tik sau laisvės 
supratimas šiandieniniame gy 
venime labai jaučiamas. Smur 
tas gatvėse, naikinimas sveti
mo turto, nesiskaitymas su 
daugumos interesais dabar ta

madoj. Mėginant tokius 
sudrausti, jie lyg smaugiami 
rėkia, kad varžoma jų laisvė. 
Atsiranda net išmokslintų žmo 
nių, kurie toki laisvės suprati 
mą remia. Apie laisves daug 
kalba ir rusiški komunistai, 
bet kokios laisvės yra jų impe
rijoj, šiandien jau visas pašau 
lis žino.

Demokratinėje y laisvėje gy
venant ne tik atsirandą, bet ir 
laisvai reiškiasi Įvairios nuo
monės. Ir laisvoj Lietuvoj, dar 
anais demokratiniais laikais, 
atsirado net keliolika visuo
meninių ir politinių susigrupa- 
vimų, pagal atskirų žmonių 
įsi tikinimus, ir interesus,

Dabar išeivijoje, turint pla
čias laisves savo nuomonėms ir 
veiklai, irgi tiek visuomeni
niais, tiek pasaulėžiūriniais ir 
politiniais klausimais, atsiran
da Įvairių skirtingų nuomonių. 
Tai labai gerai. Tas priverčia 
-Į reikalą pažiūrėti iš visų pu
rių, iškelia naujų idėjų, kuriai 
nors veiklai neleidžia 
ti.
- Europoje dar taikos 
ligi karo pabaigos

susting-

metu ir 
matėme 

santvarkų, kur žmogui nuomo 
nę. primesdavo iš 'viršaus. Ki
taip galvojantieji. buvo naiki
nami, ar bent izoliuojami. Tas 
kai kam paliko pėdsakų visam 
laikui, nes ir po .poros dešimt
mečių gyvendami laisvėje, vis 
dar negali suprasti, kaip kiti 
gali galvoti kitaip negu jie. Kar 
tai? net lyg prievarta nori už
dėti apinąsri kitaip, galvojan- 
tiems. Neretai kitaip galvojan
ti stengiasi suniekinti ir kan
džiai pašiepti. Karlais net 
šlykščių šmeižtų nepasigaili
ma, kad tik kitaip galvojančius 
“sudirbtų”. Norintieji kitiems 
uždėti savo apinasri save pa
stato neabejotinų patriotų ir 
teisėjų pozoje.

Visiems. nenusižmoginusiems 
lietuviams čia ir ten, aukščiau
sias tikslas yra laisvė Lietuvai. 
Didžiausias priešas tos laisvės 
iŠniekintojas ir prispaudėjas. 
Bet ar visuomet savo kovos 
strėles nukreipiame Į ji. Labai 
dažnai jas nukreipiame į savo 
laisvą ar pavergtą brolį. Įsis
maginę užmirštame, kas yra 
didžiausias visų blogybių kal
tininkas ir 
voti.

Kalbame apie susiskaldymą. 
Pirmiausia 
pantas
vynėje, o kiti neįsivaizduoja-
mon kančion ir lėtai mirčiai 
buvo ištremti į Sibirą. Ko
munistų ir nacių sukelto ka
ro eigoje vieni liko nežiniai tė
vynėje, o kiti siaubo ir kan
čios keliais atsidūrėme laisva
me pasaulyje. Ten pasilikę vėl 
buvo skaldomi. Vieni išėjo ko
voti prieš okupantą, 0 kiti bu- 

priverčiami ir 
stribus kovoti

su kuo turime ko

mus suskaldė oku- 
vieni baimėje liko tė-

vo viliojami.
Įtraukiami į

prieš nelygioj kovoj laisvės šie 
kiančius brolius.

O kaip dabar čia? Beveik 
šūkiu virtę mūsų ginčuose nuo 
lat kartojami žodžiai — Mus 
skaldo! O kas gi mūs skaldo? 
Skaldomės mes patys lyg ne
pasitikėdami patys savimi. Pa 
žiūrėjus į vieną ir kitą tas per- 

■skilusias puses, sunku būtų pa
sakyti, kur daugiau pavergtos 
tėvynės supratimo ir kur dau
giau pavergtiems broliams res- 
pekto, užuojautos ir meilės. 
Tarp savęs pešdamiesi ir šauk
dami “Mus skaldo”, tikrąjį 
nusikaltėlį užmuštame ir pa
liekame nuošaly.

Visi j laisvąjį pasauli atvykę 
po antrojo pasaulinio karo, ant 
savo kailio patyrėme okupan
to kirčius, todėl ne prieš savus, 
bet prieš okupantą turi būti nu 
kreipta visa mūsų kova. Kur ir 
kokiose sąlygose begyventų lie 
tuvis, jis yra mūsų brolis. Ne
išsigąskime. Jie mus nesuga
dins ir mūs smegenų neišplaus. 
Jei iš mūsų kam lemta nuvykti 
į gražų protėvių kraštą ir pa
matyti jį slegiančią ruskio le
teną, tas sugrįžta dar tvirtes
nis savo principuose prieš oku 
pantą. Čia atvykę ir įkvėpę 
laisvės oro, viešai ar slaptai 
puoselės mintį ir savo tėvynė
je, juo kvėpuoti. Mūši] pareiga 
padėti jiems pažinti laisvų 
žmonių gyvenimą ir pasiektus 
laimėjimus.

Būdų padėti priespaudoje 
gyvenantiems broliams ir jų 
laisvės siekimui gali būti viso
kių. Nesipeškime tarp savęs ir 
nesiskaldvkime. tai niekas mū 
šų nesuskaldyš. P.Venclova

Piliečiai turės iššluoti 
visa Illinois legislatūrą 

-■

Gubernatoriaus specialiai 
sušaukta speciali Illinois legis
latures ekstra sesija pasibaigė 
nieko nenutarusi ir galutinai 
palaidojusi valstybinės 'pašal
pos Chicagos tranzitui reika
lą. Dabar partijos pradeda 
rietenas, kaip viena kitai su
versti kaltę už tą begėdišką vi
suomenės reikalų nepaisymą 
ir atsakomybę už gresiantį pi
liečių kerštą per ateinančius 
rinkimus.

“Aš manau, kad jie turėtų kal
tinti viens kitą”, pasakė guber
natorius Ogilvie, pasipiktinęs 
Illinojaus seimo bendrai ir sa
vo respublikonų frakcijos el
gesiu ypatingai Privačiai- jis 
pastebėjo, kad už artėjanti 
CTA važmos pakėlimą publi
ka kaltins respublikonus ir 
kad tatai atsilieps jo partijai 
per ateinančius lapkričio mė
nesio rinkimus.

' Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
birželio 29 d., sulaukęs 47 metų amžiaus, staigiai mirė mūsų mylimas 
vyras, tėvas, sūnus, brolis ir giminaitis /

A. + A.
ADOLFAS KRIPKAUSKAS

Gyveno 3145 W. 54th Street, Chicago, Illinois.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje . išgyveno 21 metus.
Pasiliko didėliame nuliūdime žmona Monica (Jurčiūtė), duktė 

Virginia Lina Jurčys, žentas Linas, tėvai Barbora (Truikytė) ir Adol
fas, gyv. Plymouth, Mich., sesuo Laima žemaitis, švogeris dr. Petras 
ir seimą Plymouth. Mich., 2 pusseserės: Adelė Verbickienė ir Paulė 
Senkevičienė, pusbrolis Aleksandras Smilga ir kiti giminės Chicagoje 
ir Kanadoje.

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

. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 3 dieną iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos /pamaldos už velionius sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir paistomus-da-’ 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Žmona, duktė, tėvai, sesuo ir kiti giminės.

Laidota v ių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI ■ 
GARSINKIT ĖS "NAUJIENOSE
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Sen. Arthur Swanson iš Chi- 
cagos geriausiai nupranaŠavo, 
pareikšdamas esu atmetus pa
silipą Chicagos visuomeniniam 
susisiekimui, teks pasakyti: 
“good-byė Jack (Lanigan), go
od-bye Walter (Duda) ir good
bye Al (Bennett), tai yra vi
siems Chicagos miesto respub
likonų senatoriams.

Ogilvie ir keli kiti respubli
konu senatoriai tikri, kad sub
sidijos galutinis atmetimas 
reiškia aiškiausią politinę mir 
tj mažiausiai keturiems, o gal 
penkiems Chicagos respubli
konų senatoriams.

Nebaigiama “panterų” byla
Trečią kartą keliama inves- ■ 

tigacija dėl dviejų “juodųjį 
panterų” lyderių Hampton ii 
Clark nušovimo praeito gruo 
džio 4 naktį policijai užpuo 
lūs krėsti tų panterų vyr. būs 
tinę, šiai trečiai bylai, paskir 
tas prosekutorius Barnabas F 
Sears tikisi, kad šį kartą su 
tiks teisme kalbėti ir tie septy 
ui panteros, kurie buvo suimt 
tą naktį panterų būstinėje. No 
rėdamas palenkti juos, kad su 
tiktų teisme liudyti, Sears žadi 
jiems net garantuoti neliečia ______
mybę, tai, yTa jų nebausti net ^^“" 
už Savęs inkriminavimą.

Sloga nėra juokai
Dr. Eugene Sclieimann straip

snyje “Sloga nėra juokai” pa
sakoja tokį daktarų kartojamą 
anekdotą:

Daktaras vienam slogą turin 
čiam pacientui duoda sekantį 
patarimą: “Aš pasakysiu, ką 
turi daryti. Kadangi dabar yra 
žiema, sausio mėnuo ir tempe
ratūra 10 laipsnių žemiau nu
lio, eik namo, pasidaryk sau 
šiltą vonią ir visiškai neapsi- 
ręngęs,- atidaryk langus Jr, pa
stovėk taip apie pusvalandį.”

“Bet aš gi gausiu plaučių už
degimą!” atsakė pacientas.

“Taigi,* taigi”, patvirtino 
daktaras, pridurdamas: “Plau 
čių uždegimą galėsim pagydy
ti!”

Žmogaus kūnas yra kaip au
tomobilis. Pajutę, kad auto
mobilis truputį nebe taip gerai 
funkcionuoja, mes nieko ne
laukę važiuojame pas mecha
niką. Visai taip.reikia daryti 
su savo kūnu, sako Dr. Schei- 
mann. Lengvas nuovargis, gal
vos sopėjimas, sloga, gali būti 
rimtesnės ligos pradžia.

tr progas mžmo taktai per

naujienas

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
I —f

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

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės Ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71sf Street
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOvvnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRIS MODERNIŠKOJ 
AIB-COKMTIONED KOPLY

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai

GERALDAS F. DALWDOVYDAS Pi GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

‘ . - P

*

NARIAI: AMBULANCE \

Chicagos
PATARNAVI
MAS DIENĄ

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

IR NAKTĮ
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003 I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS Į 
(LACKAWICZ)

F

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

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

I



Sutikus seną draugą
— Sveikas gyvas Tony, nėra(pos pirmos, tada gausiu nuo- 

nes šimėius ir vėl būsiu turtingas.
— Žinai ką, Vincai, aš turiu 

Vilim šis vra P”s*Pa^ln^’ kad aš Joną Pa- 
1 m' IS 'ra kel daug metų pažįstu, ir ji 

tgerbiu, vienok’pirmą kartą per 
Įdaug metų nebuvau matęs po- 
j'nios PakeI. Ji nė trupučio nė- 
Įra atsimainiusi; ji ir jos marti 
turbūt, yra radusios paparčio 
žiedą! Arba jos gerjti arbatą 
jaunystės palaikymui medžio 

., šaknų. Paimkime Philomeną valandas vėliau, kas mano pil- . . ‘ _ ...* ir jos tris sūnus. Neatrodo, 
ikad būtų jos sūnūs, o tik kaip 
broliai.

h — Žinai, ką, Vincai? Noriu 
jums duoti komplimentą, kad 
mes abudu tarnavome pirma
jame pasauliniame kare, abu
du esame nariai Dariaus - Gi
rėno Amerikos Legiono, ir bū
sime drauge iki mirties. Aš ge
rai žinau, kad jūs esate Chica
gos Taupymo Bendrovės val
dyboj, dėlto tvirtai tikiu, kad 
Chicagos Taupymo Bendrovė 
yra man ištikimiausia.

— Na, Vincai, dabar pasima
tysime Dariaus-Girėno Legijo- 
no piknike, o gal ir kitose lie
tuviškose pramogose.

William Sebastian

abejonės, kad esi gyvas, 
labai gerai atrodai!

— Žinai ką 
mano pirmas kartas dalyvauti 
Gintaro baliuje. Juk gerai ži
nai, kad jau daug metų esu į 
pensininkas, tai man penkio
lika dolerių už vakarienę yra 
dideli pinigai, o be to jos rašė, 
kad vakarienė bus duodama 
septintą valandą, o davė.dvi

. vo nervus labai Įtempė, o dar 
mūsų stalas nukištas į tolimą 
kampą, .tad negalėjau jokios 
programos matyti. Ypač dar,; 
kad žmonės prieš mane nesė
dėjo, bet sustojo ir mes tik jų 
nugaras matėme.

Aš Antanui sakiau, kad John 
PakeI, Tarybos pirmininkas, 
ir Philomena PakeI, Chicagos 
Taupymo Bendrovės preziden
tė, jų šeimos ir artimieji kas 
metai lanko Gintaro Balių ir 
kas melai jų stalas yra nukiš
tas į tolimus kraštus, tad jie ir 
jų svečiai taip pat nėra paten
kinti.

Antanas sako, žinai ką Vi- 
]im, aš gyvenu pas dukterį ir 
žentą, mes labai puikiai gyve
name, aš gaunu nuomos už 
najno antrą aukštą, gaunu uni
jos pensiją, social security, tai 
yra mano įplaukos. Vienok dar 
ne viskas. Kas trys mėnesiai 
gaunu čeki iš Chicagos Taupy
mo Bendrovės. Tai man yra 
geri bonai. Aš Joną PakeI se
nai pažįstu, tai yra mandagus, 
tvirtas lietuvis. Jo taupymo 
bendrovė ne vien kad yra di
delė ir puikiai įrengta, bet yra 
ir labai moderniškai tvarko
ma. Man nereikia važinėti gau 
ti savo dividendus, man čekius 
pasiunčia kas trys mėnesiai. 
Turiu certifikatų mokančių 
šeštą nuošimtį; kiti moka tru
putį mažiau, vienok Į mano 
knygutes surašo penktą nuo
šimtį, tai kas gali tikėtis ko 
daugiau.

— Žinai ką, Vilim, dabar nu
sinuomojau Chicago Savings 
bendrovėje atsargos dėžutę, ir 
tenai saugiai laikau , savo tau
pymo certifikatūs, draudimo 
ir kitus popierius, ir tik aš pats 
ir mano dukra turime raktus
ten Įeiti. Dabar tik laukiu Lie- Chicagoje.

Šilčiausia diena
Birželis baigėsi ko ne rekor

dine diena — su 98 laipsniais 
aukščiau nulio. Tik 1953 metų 
birželio 30 diena buvo vienu 
laipsniu karštesnė. Įvairiais 
oro vėdintuvais Chicagos gyven
tojai antradienį sunaudojo re
kordinį elektros kiekį -— 10 mi
lijonų kilovatų. Kai kuriose 
vietose pritrūko elektros energi
jos. Trečiadienis, liepos 1 die
na išaušo troški, šilta, bet apsi
niaukusi. Pranašauja šį vakarą 
ar rytoj lietaus ir temperatūros 
nukritimą.

Tą pačią dieną, kai Chicaga 
“kepė”, Yellowstone, Montanoj, 
prisnigo du coliu sniego, o šal
čiausioje šiaurės Amerikos pro
vincijoje Winnipege, Man., tre
čia diena temperatūra buvo po 
90 laipsnių ir naktimis po 70 
laipsnių aukščiau nulio — kaip

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP* 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES QUARTERLY

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

INSURED
Investment . 
bonus plan 

$1,000 minimum
$1,000 minimum

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

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

I.
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
< - - - .................................................- ■ -----------------

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

XX v/ M A V Uj

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

b

Į — NAUJIENOS,, CHICAGO 8, ILL, — THURSDAY, JULY 2, 1970

s

fif.

f K

SALESMAN WANTED
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Lietuvos okupacijos 30 mėty sukakčiai paminėti 
ir Lietuviy Tautos Genocido parodai amerikiečiams pristatyti komiteto pir
mininkas, įdėjęs daug darbo ir širdies, kad šis įvykis būty sėkmingai pa
minėtas, kalba minėjimo akademijoje — vakarienėje, 13 d. Chi-
cagoįe, Sheraton viešbutyje, šalia sėdi Lietuvos generalinis konsulas dr.

Petras Daužvardis.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

» *
A

Vėl nebus pieno
Pieno išvežiotojų vežikų uni

jos lokalui 753 sustreikavus, 
Pienininkų sąjunga, apimanti 
18 didesnių pieno kompanijų, 
paskelbė lokautą, tai yra palei
do savo .vežikus iš darbo. Ve
žikų pirmininkas Christiano 
pasakė, kad pienvežiai gauna al
gos po $149.6t)^savaitei ir ko
misijas’; jų metine alga yra ne
pilni $8,000. Jų unija reikalai!-j 
ja po $15 daugiau per savaitę. 
Streikuotojai pasižadėjo nenu
traukti pieno pristatymo ligo
ninėms ir senelių namams.

Suėmė 
policininko žudikus
Suimti penki jauni vyrai, ku

rie praeito birželio 19 d. nušovė 
policininką Kenneth Kaner, šiam 
automobilyje sustojus prie 74 
St. ir Union Avė. Suimtieji yra 
Br.uce Sharp 24 metų, Green 23. 
Redwine 23, Amos 23 ir Calvin 
18 metų amžiaus. Jų automo
bilyje rastas šautuvas ir nušau
tojo policininko revolveris.

9

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. .1, Žemi — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Perdavimui

Dabar laukiama autobusų 
važmos pakėlimo iki 55 c. vie
non pusėn be persėdimo, važinė- 
tojų didelio sumažėjimo, autobu 
su winiju sumažinimo arba uždą 
rymo, daug šoferių atleidimo ir 
dar didesnio CTA i skolas bri- 
dimo. Sunkiausią naštą legis- 
latūra užkrovė 
tingiesiems,
suvažinėjimu mokėti 
kaip doleri, bus lyg 
kailio lupimas.

miesto netur- 
-kuriems už viena 

daugiau 
gyviems

DON’T DELAY 
WRITE TODAY!

EXPERIENCED CHEF
For new luxury Motor Inn, slated for 

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

ning and cost controlling. 
Excellent working conditions, 

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

ments in confidence to 
SHERATON MOTOR INN 
95 NORTH SEMINARY STREET 

\ GALESBURG, ILLINOIS 61401

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS - 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
t PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774?

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave, — PRospect 8
STOCK CLERK

Must have ability for inventory re
cords and stock work. Legible hand! 
writing. Good wages and excellent 
Company benefits, cafeteria on prem

ises. Apply 3rd floor. 
AMERICAN DECAL MFG. 

4100 W. CULLERTON

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

FIGURE CLERK - CASHIER
Accounts Receivable knowledge plus Aukšt. mokyklos.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamix, įreng
tas skiepas.. 60-ta ir Francisco.
. 1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nus butai, modernios virtuvės ir vo
nios. įrengtas skiepas, prie pat Maria

NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

related clerical experience. 
_ Good figure aptitude.

Near loop and expressway 
Call Mr. OLSON 

666-2545

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

Call Jean Cane
HOLMES & ASSOC.

939-7633

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX.

INSURANCE >
2737 W. 43rd STREET V

CL 4-2390 , •

REAL ĮSTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET'

PRospect 8-5454 '

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

kui 737-7526 po 6 vai. vak.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ PIETVAKARIU PRIEMIESTYJE.
IR KTTTT^ KTIAŽTTP? sav^nin^as ^af^u?^,a ® ^arlAm MIUb IVKAB1LI& jranch tino narna su pristatytu garažu,

Mokyklų taryba nutarė ka
talikišku mokyklų neuždaryti 
1970 — 1971 metais, bet steng
tis laimėti joms valstybinę pa
ramą per legislatūrą.

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher, 

Chicago, III. 60631 Te I. Y A 7-5980 
t,

j ranch tino narna __  . _
i židiniu, kilimais, natio. 
f Virs $20,000. Tel. 968-3556.

{REMONTO APYLINKĖJE parduoda- 
_ R kambariu mūrinis namas ant 

didelio sklypo. Tain nat pėduodami
A. & L INSURANCE & REALTY stalgus įrankiai ir mašinos. 

Teirautis tel. 257-6001.

ežerą
— Alfonsas Norkus, Midland 

Savings & Loan bendrovės se
kretorius, ilgą laiką buvo ne-

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Dėl mėlynesnio dangaus 
ir švaresnio vandens
Nuo šios liepos 1 dienos pra

deda galioti Chicagos miesto ta
rybos dar balandžio mėnesį pri
imti aiškūs potvarkiai prieš van
dens ir oro teršimą. Aplinkos 
kontrolės komisionicrius Wal
lace Poston sako, kad Chicagos 
potvarkiai yra geriausi ir “griež
čiausi” visoje Amerikoje, bet 
priklausysią, kaip kas jų paisys. 
Kuro tiekėjai jau skundžiasi ne
galėsią potvarkiams prisiderinti, 
kadangi nesą pakankamai ang
lies ir aliejaus su žemu sieros 
kiekiu, nors Poston tvirtina, 
kad to kuro yra visiškai pakan
kamai.

su

Kaio legislatūra 
apvylė čikagiečius

Gubernatoriaus Ogilvie 
šaukta speciali Illinojaus sei
mo sesija, tikslu surasti lėšų 
Chicagos CTA (tranzito admi
nistracijai) iš jos bankroto iš
gelbėti, baigėsi gėdingu fias
ko. Buvo jau susitarta" dėl su
teikimo CTA iki kitų metų pa
baigos $21,550,000 paskolos iš 
motorų kuro mokesčių fondo. 
Pats gubernatorius buvo tikras 
98 nuošimčiais, o demokratai 
buvo 95 nuoš. tikri pasisekimu, 
bet kai priėjo prie balsavimo, 
partijos supasavo ir paskolos 
reikalas nepraėjo.

Gyvsidabriu teršia
Illinojaus aplinkos švaros in 

‘spektoriai susirūpino patyrę, 
kad Milwaukee ir galbūt, kiti
miestai leidžia r Michigan© eže kilnojamo turto brokeriu — 
rą nuodingus skysčius su gyvsii tarpininku. Jo patyrimas na

mų įvertinime yra naudingas’ 
ne tik bendrovei, bet ir parda
vėjams bei pirkėjams, iman- 
tiems paskolas iš šios finansi
nės Įstaigos.

— Stanley Balzekas yra iš
rinktas sekretorium — iždinin 
ku Forensic draugijos, esan
čios prie Culver karinės aka-! 
dėmi jos. Rudenį pradės studi
juoti šioje akademijoje. Jis yra 
žinomo veikėjo ir prekybinin
ko S. Balzeko Jr. sūnus.

— Adolfas Baliūnas, buvęs 
Lietuvių Prekybos Rūmų pir
mininkas, yra vice preziden
tas Metropolitan banke. Tas 
bankas praeityje turėjo didelę 
Įtaką i Čikagos lietuvių ekono
minį gyvenimą. v

— Antanas ir Nijolė Macke- 
viciai, Brighton kepyklos savi
ninkai, atostogauja su visa šei
ma Union Pier, Mich., vasar
vietėse. Po atostogų persikels 
Į neseniai pirktus namus Be
verly Hills apylinkėje.

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
už š. m. rugsėjo mėn. $920 per 
Balfą Užsienio Gimnazijoms, 
t. y.: Vasario 16 G. — $700, Se- 
leziečiams $200, Punsko G. $20.

dabriu, kurs yra ypač kenks
mingas gyvūnijai.

Illinojaus valst. gynėjas Wil
liam Scott ruošiasi traukti teis
man Milwaukee miestą ir eile 
kitų bendruomenių dėl van
dens teršimo.

Prašo arkidiocezijos 
paskelbti savo turtus

Chicagos katalikų mokyklų 
taryba viešai pareikalavo arki
diocezijos , kad ši parodytų 
savo pajamas ir išlaidas. Ta
ryba nutarė, kad tokia infor
macija žymiai padėtų katali
kų parapijoms išspręsti savo 
422 mokyklų krizę.

£
i

$

re

$1

Amos Riggs iš Custer City, Pa., visą 
gyvenimą mėgo važinėti motociklais 
ir dabar, sulaukęs 72 metu, jis kas
dien išvažiuoja su savo šuneliu 

"Spanky" pasivažinėti po mišką.

i
1

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

Mate Pae mF ire and Casualty Company

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

40 AKRU medžiais apaugusi farma su .
2 miegamu namu, dvigubu garažu ir 

didele daržine. Aitkin County, 
14555 Round Lake Blvd.. Anoka. Minn.

TeLjELSk—;^421-4272 vakarais.—

. PERSONAL
• Asmenų Ieško

i MOTERIS IEŠKO KOMPANIJONĖS 
• gyventi vieno buto name geroie anv- 
linkėie. Privatiisltambarvs. Naudo

tis visu butu. Labai pigi nuoma. 
Teirautis tek 434-7370.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

r BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Reimontas*

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 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai if garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
- ’ r . ’ “A r

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 6W» STREET
Tai.: REpublIc 7-1941 -

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

j mechanikai vilkikas.
RICHMOND AUTO SERWCE

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

A, ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimai veltui, kreipkitės bet kada

Chicagos Britanijos Lietu
viu klubo rengiamas piknikas 
įvyks ateinantį sekmadienį, lie
pos 5 d., J. Spaičio darže, 8933 
Archer Rd., Willow Springs.

Piknike veiks: muzika, mais
to ir gėrimų barai, dovanų skir
stymas ir kiti įvairumai. Pikni
ko pradžia 12 vai.

- Visus į pŲcniką atsilankyti 
maloniai kviečia Chicagos Brit. 
Liet, klubo valdyba. (Pr).

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namą. automobi
liu. gyvybės, svei
katos ir, biznio.

Patogios Ižsimok. 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa. Kadzia Ava. PR 8-2233

tirarmrirrmnininn
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvalrly pro- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


