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SAIGONAS. — šiauriniame P. 
Vietname keleivinis laivas užva
žiavo ant komunistų minos upė
je ir sprogo. Nuskendo 46 asme
nys.

OVVLCLttl ligi lAClllCgBUa jayvnu. 

partijos vadų, kurie neklauso 
Maskvos.'

WASHINGTONAS. — Birže
lio mėnesį bedarbių nuošimtis 
Amerikoje truputį nukrito iki 
4.7%.

s<:>

daryti malonumą, nes Shabado 
tėvas ir senelis gyvenę Vilniuje 
ir jis pats lankęsis Lietuvos sos
tinėje. (E)

Per paskutinį dešimtmetį Amerikoje labai pakilo butu nuomos, tačiau dar daugiau padidėjo namu 
įsigijimo išlaidos. 'Grafoje parodyta kiek kas pakils trijuose Amerikos didžiausiuose miestuose:

' Chicagoįe, New Yorkę ir San Francisco.

_ , . . . i 30 prieš 1. Izraelis turi būti iš-
m.eri^a’, laikytas stipresnėje už arabus 

Church-Missouri Sy-J Vien balansas reiškia
American Lutheran

demonstracijos
atmetė vieno jauio vyro nubau- 

m. liepos 4 d. 
int kurios bu-
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POLITINĖ KAMBODIJOS PADĖTIS
MANILA. — Seato valstybių konferencijoje Amerikos dele

gatas William Rogers kalbėjo apie didesnį pačių Azijos valstybių 
įnašą kovoje prieš komunizmą, o Vietnamo užsienio reikalų mi- 
nisteris Tran Van Lam ragino JAV ir sąjungininkus plėsti kovos 
veiksmus visose Indokinijos šalyse, kur komunizmas veda puoli
mus. Tailandijos ministeris Thanat Khoman pareiškė, kad Tai- 
landija bus priversta griebtis ginklo prieš komunistus Kambodi
joje, jei Tailandijos sienoms grės pavojus. Manilos konferencijoje 
visiems buvo aišku, kad Amerikai neįmanoma daugiau įsijungti į 
karą prieš komunizmą dėl protestų ir opozicijos namie.

Negrų organizacija NAACP 
Cincinnati suvažiavime irgi rei
kalavo vyriausybės, kad ji sku
biai užbaigtų karą Vietname ir 
išvežtų visą kariuomenę,-o ten 
eikvojamas lėšas skirtų nami
niam karui prieš skurdą.

Pietų Vietnamo kariuomenės 
veikla Kambodijoje gali komu
nistams duoti daugiau naudos, 
negu nuostolių. Kambodijos gy
ventojai nekenčia visų vietna
miečių : komunistų ar jų priešų. 
Kai vietnamiečių kareiviai pasi
rodo Kambodijos kaime, tuoj vi
sos moterys pabėga Į džiungles, 
kad jų kareiviai neišprievartautų 
Kareiviai kaimuose plėšia viską, 
kas pakliūva ir užsitarnauja dar 
didesnę vietinių neapykantą. Sa- 

\ koma, kad Viet Congo kareiviai, 
priešingai Saigono kareiviams, 
užmoka už visą maistą ar nakvy
nes ir niekada neskriaudžia vie
tinių gyventojų.
' Princas Sihanoukas sugrįžo iš 
šiaurės Vietnamo Į savo laikiną 
buveinę komunistinėj Kinijoj,
kuri jam davė prieglaudą. Kam- 
bodijoje esą liplomatai sako, kad 
Sihanoukas pats prarado savo 
valdžią Kambodijoje. Prieš iš
vykdamas į Maskvą ir Pekiną de
rėtis, kad komunistai išeitų iš 
Kambodijos, jis įsakė vyriausy
bei suorganizuoti Phnom Penhe 
prieš komunistus demonstraci
jas. Taip ir buvo padaryta, ta
čiau demonstracijos buvo dides
nės, negu ’ tikėjosi Sihanoukas. 
Jų dalyviai ėmė reikalauti ne tik 
komunistų išėjimo iš Kambodi
jos, bet ėmė reikalauti ir Siha- 
nouko pašalinimo.

Egzilinė Sihanouko vyriausybė 
bando gauti diplomatinį pripaži
nimą iš pasaulio vyriausybių. Iki 
šiol egzilinę valdžią pripažįsta 
17 valstybių, o naują Kambodi
jos vyriausybę Phnom Penhe pri
pažįsta 24 vyriausybės, jų tarpe 
sovietai.

Nauji Prancūzijos 
narkotikų įstatymai

PARYŽIAUS. — Prancūzijoje 
Įsigalėjo naujas įstatymas, ku
ris narkotikų vartotojus ne tiek 
baus, kiek bandys gydyti ir tik 
nenorinčius pasveikti ar pakar
totinus nusikaltėlius baus. Baus
mės narkotikų pardavinėtojams 
ir platintojams bus dvigubai di
desnės. Užsieniečiai, pagauti su 
narkotikais, bus visam gyveni
mui iš Prancūzijos ištremti, be 
teisės kada sugrįžti.

Kaip žinoma, marijuana ir he
roinas iš Turkijos yra gabena
mas per Marselio uostą į Pran
cūziją, iš kur toliau keliauja į 
Ameriką. Nemažai narkotikų 
pasilieka ir Prancūzijoje, kur 
pernai 1,200 asmenų buvo su
imta už narkotikų naudojimą. Iš 
jų apie 90 nuošimčių buvo iki 30 
metų amžiaus. \

LONDONAS. — Britų polici
ja Londone surado nemažus gin
klų sandėlius ir suėmė 8 asme
nis. Manoma, kad. ginklai buvo 
skirti šiaurinės Airijos katali
kams.

BELFASTAS. — šiaurinėj*- 
rijoj įvyko keli bombų sprogimai. 
Vienas asmuo buvo sužeistas. 
Bombos sužalojo kariuomenės re
krutų centrą ir katalikų mokyk-

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos centro komiteto 
posėdyje partijos sekr. Brežne
vas pasakė kalbą, kurioje žadėjo 
ateinančiais metais skirti mais
to gamybai 70 nuošimčių dau
giau lėšų, šiais metais pasirodė 
didelis mėsos ir pieno produktų 
trūkumas. Sovietai perka mėsą 
Australijoje.

BONA. — V. Vokietijoje po il
gųginčų buvo ___įstaty
mas, kuris leidžiaynevedusioms 
motinoms auginti/ savo vaikus. L
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Tymsteriai laimėjo
CHICAGO. — Penktadienį pa

sibaigė Čikagos tymsterių unijos 
streikas, užtrukęs 85 dienas. 
Darbininkai nugalėjo darbda
vius ir gavo 1.65 dol. algos pa
kėlimus per ateinančius 36 mė
nesius. Be to, jie gavo 40 centų 
per vai. vertės įvairių priedų.

čikagiečiams vairuotojams pa-

Leidžia paniekinti 
Amerikos vėliava
PHILADELPHLA. — Pennsyl- 

vanijos Aukščiausias Teismas 
nusprendė, kad yja legalu išnie
kinti Amerikos vėliavą, jei tas 
išniekinimas Įvesta politinės 
demonstracijos lietu. Teismas

vaikai būdavo atimami ir augi- išsiderėti> kad ir visoje 
prieglaudose. brikoje vairuotojų atlygini- 

KOPENHAGA. — Is sovietųbūtu sulyginti su Čikagos iš- 
°kU.?U0^S,_^tS?0S ST^l^siderėtais, nors kiti unijos sky

riai jau buvo sutikę su 1.10 dol. 
per vai. pakėlimais.

Čikagos streikas buvo palie
tęs eilę vietinių įmonių, kurios 
negalėjo gauti žaliavų ar negalė
jo išsiųsti gaminių. Dėl to daug 
darbininkų buvo laikinai atleisti 
iš darbų.

narni valdžios prieglaudose. 1
KOPENHAGA. — Iš sovietų 

okupuotos Latvijos laisvąjį.pa-1 - 
šaulį pasiekė laiškas, kuriame 27 n- 
žydai prašo Vakarų mokslinin
kų padėti Latvijos žydams išva
žiuoti iš Sovietų Sąjungos Į Iz
raelį.

WASHINGTONAS. — Parei
gas pradėjo eiti naujas Ameri
kos karo laivyno viršininkas ad
mirolas Elmo Zumwalt, 49 metų. 
Jis prieš tai vadovavo laivyno 
jėgoms Vietname. Admirolas 
Zumwalt esąs labai darbštus, 
griežtas ir admirolo laipsnį pasie. 
kė jauniausias laivyno istorijo
je. Jis dalyvaus jungtiniame 
štabe, kurio viršininku tapo irgi 
laivyno karininkas, admirolas 
Thomas Moorer. .

TOKIJO. — Generolas Ab
rams, vyriausias JAV karo jėgų 
vadas Vietname, Japonijoje tu
rėjo operaciją, jam išimta tul
žis. Pacientas laikosi gerai ir 
žada greit grįžti Į pareigas.

STOKHOLMAS. — Švedijoje 
liepos 4 d. komunistai demons- 

ROMA. — Naujas prezidento travo prie Amerikos ambasados, 
specialus atstovas Vatikane Hen- Kalbėtojų tarpe buvo Juodųjų 
ry Cabot Lodge atvyko į Ro- Panterų atstovai ir dezertyrai iš 
mą. Jis čia neturės diplomat!- JAV kariuomenės. Ambasada at- 
nio titulo, įstaigos ir negaus ai- šaukė savo organizuotą pikniką, 
gos. Porą sykių per metus jis 
atvyks Į Vatikaną pasikalbėti su 
Popiežiumi.

HONG KONGAS. — šiaurės 
Vietnamo komunistų partija šil
tai pasveikino Japonijos komu
nistų partijos suvažiavimą. Tas’ru gyventojams, žemės drebėji- 
gestas laikomas nepriklausomu- Į mo aukoms, paramą duoti nuta- 
mo ženklu, nes Kinija smerkia jr sovietai. Norėdami gauti 
japonų partiją, kaip reviziohis- kuo didesnę propagandinę nau- 
tinę ir yra Įsteigusi savo šaką. [dą, jie suorganizavo milžinišką 
Sovietai irgi nemėgsta japonų lėktuvų konvojų, kuriame 65 lėk

tuvai po vieną kas pusvalandį 
nusileis Limos aerodrome su vai
stais ir maisto produktais Peru 
gyventojams.

BONA. — Osnabriuko zoolo
gijos sode vienas lankytojas, no
rėdamas paskaityti prie beždžio
nių narvo pakabintą užrašą, pa
silenkė per tvorą. Staiga viena 
beždžionė nutraukė jam akinius 
ir pabėgo. Vėliau paaiškėjo, kad 
tas užrašas Įspėjo lankytojus ne- 
silenkti arti prie narvo, nes vie
na beždžionė ypatingai 
tanti pavogti akinius.

Mirė Prel. Viktoras 
Černiauskas

Penktadienį, liepos 3 d., šv. 
Kryžiaus ligoninėje mirė prela
tas Viktoras Černiauskas, Mar
quette Parko klebonas ir buvęs 
kazimierinių kapinių valdytojas 
bus pašarvotas Evans koplyčio
je. Laidos antradienį.

Velionis buvo gimęs Chicago- 
je 1908 m. spalio 8 d.

TOKIJO; — Prancūzija išban
dė dar vieną Vandenilio bombą, 
kuri sprogo iškelta aukštyn ba
liono pagalba. Bijoma, kad spro
gimas paliks erdvėje kritulių.

LIMA. — Nukentėjusiems Pe-

dimą, kur jis 196’ 
iškabino vėliavą, 
vq išspausdinti aidžiai: “Make 
love not war”.

Nubaustasis apeliavo į Aukš
čiausią Pennsylvanijos teismą, 
įrodinėdamas, kad valstijos Įs
tatymas draudžiau vėliavos pa
niekinimą, esąs 
nes draudžiąs j 
žodžio laisve.

Teismas nusprendė, kad poli
tinėse demonstracijose įstaty
mas, neleidžiąs išniekinti vėlia
vos, negalioja.

SAN FRAN 
komunistė Angela Davis padavė 
į teismą Kalifornijos universi
teto regentų tarybą, kuri ją at
leido iš dėstytojos pareigų, nes 
ji kurstė studentų riaušes.

LONDONAS. — Britų civili
nės aviacijos bendrovėje paskelb
tas 24 vai. streikas sustabdė 196 
lėktuvus ir privertė Britanijoje 
pasilikti apie 10 tūkstančių ke
leivių.

Palestinos arabu vady tarpe paskuti
niu metu ilkilo <įr. George Habash. 
Jis laikosi komunistinės linijos ir 
skelbia karą ne tik sionistams, bet vi
siems imperialistams ir nuosaikes

niems arabams.

BRITŲ KONSERVATORIŲ VALDŽIA 
LAIKYS KARIUOMENĘ SLNGAPURE

LONDONAS. — Britanijos parlamento atidarymas prilygsta 
gražiausių operų spektakliams. Karalienė su visa šeima atvyksta 
lydima lordų ir jų žmonų Į parlamento rūmus ir atsisėdusi į pa
auksuotą sostą, perskaito naujos vyriausybės jai įteiktą programą. 
Brangūs kailiai, aksomas, spalvotos uniformos, kardai, karūnos, 
plunksnos, deimantai ir perlai sudaro spektaklį, kuris šiais metais 
pirmą kartą buvo filmuotas spalvotos televizijos. “Valstybės kar
do“ laikytojas lordas Mountbattenas vos neapalpo po savo sunkia 
uniforma. Karalienės karūna buvo išimta iš “Londono bokšto” 
seifų ir žėrėjo ant karalienės galvos.

Nauja konservatorių vyriau
sybė karalienės kalboje pažadėjo 
sustabdyti infliaciją, kad nerei
kėtų vėl nuvertinti svaro. Buvu
sios vyriausybės įvestas centri
nis planavimas palaipsniui bus 
mažinamas ir įvedami visai lais
vos rinkos nuostatai, mažinant 
mokesčius, didinant produkciją, 
mažinant kontroles ir skatinant 
asmeninę iniciatyvą. Plečiantis 
pramonės augim.ui, ’plėsis ir dar
bų bei gaminių pareikalavimas. 
Bus suvaržomi darbininkų reika
lavimai, Įvedamos naujos taisyk
lės darbdavių ir darbininkų san
tykiuose.

Užsienio politikoje konserva
toriai žada atšaukti darbiečių nu
matytą pasitraukimą iš “į rytus 
nuo Suezo”. Singapūre, Malaizi
joje bus laikomi britų daliniai, 
lygiai ir Persijos įlankoje, iš kur 
darbiečiai žadėjo pasitraukti 
1971 metais. Pietų Afrikai ir 
Rodezijai bus parduodami gink
lai,kųbuvusi vyriausybė buvo 
uždraudusi 1964 metais. Vyriau
sybė siūlo bendradarbiavimą 
Prancūzijai atominių ginklų sri
tyje. Azijoje bus bandoma įs
teigti Australijos, Naujos Ze
landijos, Malaizijos, Singapūro ir 
Britanijos sąjungą.

Nežinia, kaip seksis naujai bri
tų valdžiai paskelbtus planus, 
Įgyvendinti. Namų fronte uos
tu darbininkai šaukia streiką lie
pos 14 d. Ruošiasi streikuoti ang
liakasiai ir plieno darbininkai. 
Visi nori didesnių algų. Užsienio 
politikoje britus spaudžia juodie
ji komonvelto nariai, priešingi 
ginklų Pietų Afrikai pardavi
mui. Kuwaitas nenori, kad britų 
kareiviai liktų Persijos įlanko
je, nenori tų kareivių ir Iranas.

Konservatorių valdžia ir jos 
politika bus dešinesnė už buvusią 
darbiečių, kaip ir patys partijų 
pavadinimai sako. Konservato
riai parlamente turi 330 atsto
vus. Iš jų 166 buvo išmokslinti 
privačiose, daug kainuojančiose 
mokyklose, 228 yra baigę uni
versitetus, 146 atstovai yra ūki
ninkai, žemių valdytojai ar biz
nio bendrovių direktoriai, tik 8 
konservatorių atstovai yra dar
bo unijų, partijos veikėjai bei 
paprasti darbininkai.. Darbiečių 
parlamente yra 287. Iš jų 171 
baigęs universitetą ir 21-priva- 
čias mokyklas. Tik 6 darbiečiai 
yra žemvaldžiai ar biznieriai, o 
73 yra darbo žmonės, unijų pa
reigūnai.

Nauja valdžia paskelbė, kad 
daugiau nebebus didesnės spal
votų žmonių imigracijos į Bri
taniją. Nusistatymas prieš šią 
imigraciją daugiausia ir padėjo 
konservatoriams laimėti valdžią

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybės pažiūra i Izra- 
elio-Arabų konfliktą buvo pa
reikšta svarbesniųjų Amerikos 
laikraščių ir radijo stočių va
dovams prezidento Nixono va
sarvietėje. Šis pasikalbėjimas 
buvo slaptas, tačiau pagrindinės 
jo mintys buvo p^aškelbtos penk
tadienio spaudoje.

Iš vyriausybės pareiškimų aiš
kėja, kad Amerika yra labai su
sirūpinusi, kad Viduriniuose Ry
tuose gali Įsiliepsnoti didesnio 
masto konfliktas tarp Amerikos 
ir Sov. Sąjungos. Bijoma, kad 
Izraelis, _ apimtas panikos, kad 
iš niekur nėra vilčių gauti para
mos, gali staigiu puolimu bandy
ti striuškinti Egiptą,.

Izraeliui karinio balanso nega-
■ * i* ' " *• • , - - . - V , -

Moterys kunigai 
sukėlė kritika

MINNEAPOLIS. — Didžiau
sios Amerikos liuteronų grupės 
nutarimas priimti moteris į ku
nigu luomą sukėlė kritika kito- ... : -.. .. . ... ’ . na, nes jo gyventoju, palyginusse grupėse. Amerikoje yra trys; , . ....... j. . . .. su arabais yra mažiau santykiupagrindines liuteronų bažnyčios: Į +nri- «_
Lutheran 
Lutheran 
nod ir 
Church.

Moteris Į pastorių darbą nu
tarusi priimti Lutheronų Bažny
čia Amerikoje yra jau penkta di
desnė protestantų bažnyčia da
vusi moterims tą teisę. Moteris 
kunigais įšvenčia Jungtinė Me
todistų, Jungtinė, prebyterionų, 
Jungtinė Kristaus bažnyčia ir 
Amerikos Baptistų konvencija.

Missouri Synodo teologai nu
rodo, kad biblijoje yra nemažai 
vietų, kur aptariama mažesnė

■ 'b

Izraelio valstybės galą, nes nai
kinimo kare, kurį veda arabai, 
Izraeliui gali pritrūkti žmonių.

Amerikos vyriausybė žinojo, 
kad iki šiol Izraelis buvo kari
niai pranašesnis už arabus, ta
čiau niekas nenumatė, kad rusai 
su savo lakūnais ir priešlėktuvi
nės gynybos technikais tą izrae
litų pranašumą išlygins.

Amerika negali leisti arabams 
sunaikinti Izraelio, nes po to sek- 

■ tų ir nuosaikiųjų arabų valsty- 
> bių sunaikinimas ir jų susovieti- 

moterų rolė. Jau tas faktas, kad njmas j§ nuosaikiųjų arabų Eu
ropa gauna 80 nuošimčių savo 
naftos, o Japonija net 90 nuo
šimčių. Todėl Amerikos vyriaus
ybė nutarusi laikyti Izraelį stip
resni už arabus.

moteris buvo sukurta iš Adomo 
šonkaulio daug sakąs. Be to, Ti
motiejaus 11-13 skyriuose nuro
dymai sako: “Leisk moteriai bū
ti tyloje, nusižeminusiai moky
tis”. “Aš, neleidžiu moteriai mo
kyti ar paimti valdžią ant vyro, 
ji turi tylėti”. “Nes Adomas bu
vo pirmas sukurtas, o paskui — 
Jieva”.

Liuteronų teologai, kurie ilgus 
metus siekė visų liuteronų gru
pių-sujungimo, tvirtina, kad vie
nos grupės nutarimas teikti ku
nigystės sakramentą ir mote
rims, apsunkins ir taip nelengvą 
apjungimo ir vienybės darbą.

Apie išvežimus 
JAV kongrese

Baltijos valstybių okupacija 
ir 1941 m. vykę išvežimai buvo 
priminti JAV Kongrese. Iš 
“Congressional Record” leidiny, 
š. m. birželio 11, 12,45, 16, 17, 
18, 19 ir 22 d. numeriuose at
spausdintų Kongreso narių pa
reiškimų matyti, kad apie Balti
jos valstybių okupaciją ir gyven
tojųūšvežimus kalbėjo ar paskel
bė pareiškimus trys senatoriai 
ir 31 Atst. Rūmų narys. Dauge
lyje atvejų buvo priminta Sena
to ir Atst. Rūmų priimta Rezo
liucija Nr. 416. (E)

Zimanas puola 
New Yorko laikrašti

G. Zimanas, “Tiesos” vyr. re
daktorius, patyręs apie “New 
York Times”, š. m. gegužės 3 d. 
žinią apie Vilniuje išleistą žy
do Samuelio Rozino piešinių al
bumą, pasipiktinęs, New Yorko 
dienraštį ir jo bendradarbį Theo
dore Shabad puolė Maskvos “Iz- 
viestijų” dienraštyje. Zimanas 
pasipiktinęs amerikiečių teigi
niais dėl sovietų elgesio su. žy
dais ir kalba, kad amerikiečiai 
siekią apšmeižti, apjuodinti “ta
rybinę visuomenę” ir savo ydas 
stengiasi priskirti kitiems.

G. Zimanas betgi atskleidė kai 
kuriuos, dar ne visiems žinomus 
dalykus. Jis, su sovietų žurna
listais, viešėjęs New Yorke, lan
kėsi “New York Times” redakci
joje, kur buvęs sutiktas malo
niai. Svečiai gavęs dovanų — 
knygų, iš JAV žurnalistų, gi Zi
manas Rozino albumą padovano
jęs “N. Y. Times” atstovui T. 
Shabadui. Zimanas norėjęs pa-



Sofija Barčus su mumis Lietuvių Dienoje
Čikagoje veikianti ir jau į 

įlenktuosius metus Įžengusi 
lietuviškoji televizijos progra
ma kas sekmadienį, vakarais, 
Į mus prabylanti. “Lietuviai 
Televizijoje vardu, š. m. liepos 
m. 12 d., sekmadienį, Bučo 
Darže rengia tradicinę, savo 
paskirtimi prasmingą, Lietu
vių Dieną.

Praeitais metais Lietuvių 
Dienoje buvo paminėta viena 
pirmoji £ikagoje veikusi Po
vilo šaltimiero radijo progra
ma ir jos vedėjas, šiais metais 
bus minima Sofija Barčus, jau 
38 metai sėkmingai" veikianti 
radijo valandėlė Čikagoje.

Kas nėra girdėjęs švelnaus ir 
visada mielo Sofijos Barčus 
balso, radijo bangomis malo 
niai kutenusio Čikagoje ir apy
linkėse gy*venančių lietuvių au
sis. Metų bėgyje per jos veda
mas lietuviškas radijo progra
mas praėjo tūkstančiai mūsiš
ko talento — liaudies dainų 
dainininkų, deklamatorių, dai- jos Barčus nuopelnus lietuviš- 
liojo žodžio artistų ir lietuvis- kojo radijo talento ugdyme ir 
kosios visuomenės atstovų, vei lietuvybės palaikyme 
kėjų. Metų metais Sofijos Bar-Į krašte, 
cus radijo programose rado 
vietos pasireikšti jaunasis, pri
augantis ar jau subrendęs vie
tos lietuviškasis talentas.
programų klausėsi eilinis tau
tietis, profesionalas ir tas, pas 
kuri plakė lietuviška širdis. 
Paprasta, ir visų suprantama 
liaudies daina, tautosaka ar 
kas pirmadienį pateikiamos 
“lietuvišku Yakarušku” ištrau
kos, buvo Sofijos Barčus pro- 
.gramos pagrindas ir stiprybė. 
Nuoširdus ir maloniai skani-

L antis programos vedėjos bal
sas mikrofone ir tariamas pap 
rastas lietuviškas žodis, arti
mas jaunimo ir senimo šir
džiai metų metais jungė visus 
čikagiečius j didžiulę lietuviš
kosios programos klausytojų 
šeimų.

Prieš devynis metus Sofija 
Barčus apleido šj pasaulį ii- jos 
pradėtų darbą tęsti prie mikro
fono stojo dukra Aldona ir 
žentas Peliksas Daukai. Prieš 
devynis metus užgeso plakusi 
kilni Sofijos Barčus lietuviška 
širdis, tačiau neužgeso ir nau
ja- liepsnele suliepsnojo prieš 
"38 metus jos pradėta lietuviš
ka radijo valandėlė Čikagoje. 
Aldonos ir Felikso Daukų tęsia 
ma Sofijos Barčus šeimos ra
dijo programa ir šiandien, kas 
rytą, prabyla i mus lietuvišku 
žodžiu ir kalba į mus, lyg pati 
Sofija Barčus, kad kalbėtų.

Artėjančioje Lietuvių Die
noje, Įvertinant didžius Sofi-

šiame 
“Lietuviai Televizijo

je” atžymės ne tik jos ilgametę 
darbuotę, bet taip pat minės ir 
Safijos Barčus 9-nių metų mir
ties sukakti.

Sofijos Barčus garbei ir at
minimui Lietuvių Dienoje bus 
pravesta oficialioji ir meninė 
programa. Meninėje progra
moje, p. |K. Oželiui vedant, 
dalyvaus Sofijos Barčus radijo 
valandėlėje praeityje, lietuviš
kose vakaruškose bei dabai’ be 
si reiškią Įvairūs talentai ir 
LTV programų dalyviai.

S3'. M
$

Goodyear gumos įmonėje mokslininkai bando pagaminti guminę 
širdį, kurios vožtuvą šiame paveiksle tikrina įmonės technikas.

o

Prelato Paškausko testamentas
(Tęsinys)

Vakar paskelbtoje prel. Jur
gio Paškaus — Paškausko tes
tamento dalyje buvo pasakyta, 
kad jis paskiria po tūkstantį 
dolerių seselėms kazimierie-

tėms, šv.Kryžiaus ligoninei ir 
Marijos aukštesniajai mokyk
lai.

Be to jis paskyrė po §500.00 
Vyto Paškui, Marilyn Petraitis

Paškauskienei, Joseph Paš- 
kauskui ir John Paškauskui.

Antrasis testamento lapas ši
taip skamba:
Angliškai:

“All the rest,, residue and re
minder of my estate of what
ever kind and wherever situ
ated of which I may die posse
ssed, I give, devise and be- 
įueath to The Lithuanian Re
tired Priests’ Fund (to be in 
rhe care of Moist Rev. Bishop 
Vincent Brizgys and of my 
Executor and of the Prezident 
of the Lithuanian Roman Cat
holic Priest Leaugue — Chica
go Province) which is to be 
used for the construction of 
said Lithuanian Retired Pries
ts’ Home in or near Chicago, 
Illinois, U. S.. A.” .

Tas paragrafas- lietuviškai 
šitaip skamba:

“Likusią mano turto dalį, 
koks jis bebūtų ir kur jis bebū
tų' bet kuris mano mirties me
tu man priklausytų, skiriu ir 
atiduodu Lietuvių Senelių Ku
nigų Namų Fondui (esančiam 
labai gerbiamo vyskupo Vin
cento Blizgio, niano testamen
to vykdytojo ir Lietuvių Ro
mos Katalikų Kunigų Lygos,

Chicagos skyriaus pirmininko 
žinioje), kuris gali būti naudo
jamas Lietuvių Senelių Kuni
gų Namų statybai pačioje Chi- 
cagoje, Illinois, USA., arba ne
toli jos. '

ar po mirties bus mažamečiai ir 
visą jų mažametumo laikotar
pį.

Turėdamas galvoje visa auk 
ščiau pasakytą, aš dedu savo

Trečias paragrafas prel. Paš- balandžio 4 dieną. . .
(yra kryželis ųr. pagrasyta)

Geoege A. Paskųs
Šitas dokumentas jame nu

rodytų -dieną 'prelato Jurgio 
Paškaus — Paškausko buvo 
pasirašytas, pagarsintas ir

kausko testamento angliškai Ši
taip parašytas:

Third. , I nominate and ap
point Rev. Walter Urba, Pas
tor of St. Joseph Catholic 
Church, 8801 So. Saginaw Ave.,
Chicago, *to be the executor of paskelbtas kaip jo paskutinio-

ji valia ir testamentas akivaiz
doje pasirašiusių, kurie pagal 
jo prašymą ir jo akivaizdoje ir 
akivaizdoje, vienas kito, ir 
mes padedame savo vardus ir 
pasirašome 
Thonids F. Dambrauskas, 
gyvenantis 6538 o. Hermitage, 
Chicago, III.
John A. Zelevas, gyvenantis 

Aš išvardiju ir ski- įftjįS S. Paulina, Chicago, Ill.
Reporteris 

(Bus daugiau)

this, ,' my last will and testa
ment, without bond, and like
wise to be the guardian of the 
persons and estates of such of 
my children as shall be minors 
at and after my death, during 
their minority’.”

Lietuviškai šis testamento pa 
ragrafas šitaip skambėtų:

T rečia.
riu kunigą Walter Urbą, šv. 
Juozapo Katalikų parapijos 
kleboną, gyvenantį 8801 So. Į 
Saginaw Avenue, Chicago,1 
Illinois, šio mano paskutinio
sios valios ir testamento vyk
dytojų, be jokio užstato ir tuo: 
pačiu metu būti saugotoju as- 
meniĮ ir nuosavybių tų mano 
vaikų, kurie mano mirties metu

"NAUJIENOS? KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Jos

pagerbti

•-

SLA

_____ _______ _ ____ __ ____ _ i — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri, yra pigi, nes SUSIVIE-

SLA — jau 80. mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPl'YNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

SLA"— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija

• KITIMAS neieško; pelno/ o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti rvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10*,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik. $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus. • - -

— kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės į kuopu 
:7 veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

S

SHARP

GLASER'S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY

Take a Sharp look at tomorrow’s sound. At a 
price you can. afford today. A powerful FM/ 
AM/FM-Stereo tuner*-amplifier with matched 
speakers. All handsomely finished in solid 
walnut FET (field effect transistor) front end 
for greater sensistivity and strong image re-

Ječtion, cross modulation and IF rejection. 
Input and output jack for other optional com
ponents. Like the Sharp 4-speed stereo rec
ord changer; 8 track car
tridge ta^deck; cassette 
and tape recorder decks;
stereo headphones. MOdelsta-H

3430 South Hakted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800
7 1”— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, JULY 6, 1970

O T A SUSIVIENIJIMASI 1 LIETUVIŲ
AMERIKOJE

“Lietuviai Televizijoje” va
dovybė ir Lietuvių Dienos or
ganizacinė komisija kviečia 
visus lietuviškosios televizijos 
programų žiūrovus, rėmėjus 
ir Sofijos Barčus radijo pro
gramų klausytojus š. m. liepos 
m. 12 d., atvykti Į Lietuvių 
Dieną Bučo darže ir savo atsi
lankymu prisiminti, 
ir įvertinti šios radijo progra
mos vedėjų padėtas pastangas 
bei atliktą neįkainuojamos ver 
tės darbą, kad lietuviškas žo
dis ir daina plačiai sklistų ra
dijo bangomis Čikagoje.

Alvudo šeimininkės žada no 
rinčių s gražiai pavalgydinti, o- 
dr, Adomavičius ir aktorius A. 

. Brinką įvairiais žaidimais yra 
pasiruošę smagiai užimti mo
kyklinio amžiaus jaunimą ir 
vaikučius. Gros Jurgio Joniko 
orkestras, veiks baras, laimės 
šulinys ir bus pateikta daug 
įvairių netikėtumų susirinku
siems. Taip pat ruošiamas pri 
siminimui specialus leidinys ir 
visa Lietuvių Dienos eiga bus 
filmuojama.

Mieli tautiečiai, š. m. liepos 
' 12 d. gausiai dalyvaukime Lie
tuvių Dienoje ir pakilia dvasia 
visi jungsimės didrngon lietu- 
vrškon šeimom Ta diena lietu
viškas žodis ir skambi daina 
aidės Bučo daržo slėniais švie
siam Sofijos Barčus' atmini
mui. E. Va.

Now you can afford great stereo! 
Just take a SHARP look and listen!

O ■O

5115-5123 So. KEDZIE AVĖ. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Jūs galite
didesnę taupymo sąskaitą arba pridėsite prie turimos Union Federal 
Savings sąskaitos tokią ar didesnę sumą. Pagamintos pagal patį vėliausią 
stilių, šios pasakiškos vinilinės nešiojamos dėžutės yra nudažytos pačiomis 
puikiausiomis dabartinės mados spalvomis. Jos yra ideališkos daiktams 
nakčiai susidėti ir nusinešti reikalingus daiktus bet kur, įskaitant ir 
paežerę. Galime duoti tiktai vieną dovaną šeimai, ir prašome nereikalauti 
siusti dovanos paštu. Pasiūlymas galioja nuo birželio 22-ros iki liepos 
31 dienos.

pasirinkti vieną is 3 nešiojamu dėžučių, jei atidarysite $200 ar

Regular Passbook 
Savings

2 Year Certificate 
$5,000 or more

INTEREST PAID QUARTERLY!



€
Pulk. Kazys Škirpa, Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys, pasakė pagrindinę kalbg

(Tęsinys)
, šitaip visai tautai sujudus, 
pradėtieji formuot pirmieji Lie
tuvos kariuomenės pulkai užsi
pildė savanoriais labai greitai. 
Man tada teko suformuoti pir
mąją lietuvių Karo Komentan- 
tūrą Vilniuje. Į maždaug savai
tę laiko jau turėjau daugiau 
kaip 500 vyrų, tik trūko ginklų 
ir šaudmenų. Kai kariuomenės 
geras branduolys savanorių pa
šaukimo rezultate jau buvo susi
daręs, nebebuvo po to sunku jį
palaipsniui išplėsti mobilizacijos ■kbmis, dažnai pamaldomis baž- 
keliu į visą armiją, susidėjusią 
ar ne iš 100,000 vyrų.

Tai ir buvo tas stebuklas, ku
rio pagalba Lietuva galėjo apsi
valyti nuo svetimųjų įsibrovėlių, 
patikrinti sąlygas išsirinkti St. 
Seimą laisvu demokratiniu būdu 
ir atidaryti jam duris susirinkti 
prieš penkiasdešimt metų Kau
ne Lietuvos valstybės valdymo- 
si pagrindams nustatyti...

Dauguma jo narių buvo asme-

vo reikalinga kovos veiksmams 
laimėti. Iš to matome, jog St. 
Seimas nebuvo taip sau koks pa
prastas parlamentas, bet išau
gęs iš pačių tautos gelmių poli
tinis organizmas, kurio autori
tetingumas reikšti tikrąją lietu
vių tautos valią buvo nenugin
čijamas. Kitais žodžiais tariant, 
St. Seimas buvo laimėtos kovos 
tikras apvainikavimas.

Todėl gegužės 15-ja, St. Sei
mo susirinkimo dieną, gyvento
jai pasitiko šventiškomis nuotai-

kus nuo Vištyčių ežero iki Orus- < 
kininkų. Kaip ir visi kiti Lietu- 1 
vos kariuomenės pulkai, St. Sei
mo susirinkimo įvykį pagerbiau 
karių padėkos malda Aukščiau
siajam, kovos vado žodžiu pulko 
rezervo rikiuotei Vilkaviškyje ir 
jos šauniu paradiniu maršu, pro 
aukštai plevėsavusia Lietuvos 
valstybine’ vėliava.

Kaip visiems žinoma, St. Sei
mo pirmuoju aktu buvo sekan
tis vienbalsiai priimtas deklara
vimas: •

-"T-—•”
tais veikė 28 komisijos, kurios 
turėjo 963 posėdžius. St. Seimas 
dirbo valstybės įstatymų leidi
mo ir Vyriausybės priežiūros 
darbus. Svarbiausieji St. Seimo 
išleisti įstatymai yra 1922 m. 
rugpjūčio 1 d. Lietuvos Valsty
bės Konstitucija, 1922 m. balan
džio 3 d. žemės reformos Įstaty
mas ir 1922 m. rugpiūčio 16 d. 
Įstatymas apie litų valiotos įve
dimą. j

(Bus daugiau)

nyčiose ir visuomeniniais susibu
vimais, ne tik miestuose, bet ir 
visur provincijoje.

Aš tada tebesiskaičiau 5 pėst. 
D. L. K. Kęstučio pulko vadu, 
kurį buvau asmeniškai suorga
nizavęs ir su kuriuo man teko 
dalyvauti daugumoje Lietuvos 
kovų su jos ano meto priešais: 
rusais, lenkais, “bermontinink
ais” (vokiečių karinių jėgų liku
čiu Lietuvoje) ir dar kartą len-

nys, kurie buvo veiksmingai pri- kais. St. Seimo sušaukimo die- 
sidėję prie sutelkimo savanorių 
į atsikuriančios Lietuvos kariuo
menės pulkus ar kaip kitaip pa-

nąaš su sakytuoju pulku, sustip
rintu Marijampolės batalionu, 
grupe artilerijos ir pora eskadro- 

sidarbavę jos susidaryme ir jos nų raitelių, tebeturėjau kovos už- 
aprūpinime visu tuo, kas jai bu-1 davinį — ginti barą prieš len-

— Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, reikšdamas Lietuvos žmo
nių valią, proklamuoja esant at
statytą Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kaip demokratinę res
publiką, etnografinėm sienom ir 
laisva nuo visų valstybių ryšių, 
kurie yra buvę su kitom valsty
bėm.

Šiuo aktu buvo 1918 m. vasa
rio 16 dienos Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimas ne tik pa
tvirtintas, bet stačiai nustelb
tas. Pastarasis tereiškė Lietuvos 
valstybės atkūrimo anonsavimą, 
bet dar ne faktiną jos atkūrimą. 
Jos atkūrimas tegalėjo būti Stei
giamojo Seimo proklamuotas 
krašto . gyventojams, Lietuvos 
kaimynams ir visoms kitoms pa_ 
saulio/valstybėms tik po to, kai 
krašto laisvinimo kova jau bu
vo praktiškai laimėta, neparei
namai nuo to, ar Lietuvos atsi-

PAIEŠKOJIMAI
Budrys Jonas, gyvenęs Či

kagoje, kurio Ievas Jonas, Gas
paro sūnus, atvyko 1913 rn. į 
South Bostoną.

Gerkė Osvaldas, vedęs Saka

Britanijos arkliu lenktynėse yra plačiai išgarsėjusios Karališkosios Ascot lenktynės/ kuriose mo
terys pasirodo su naujausios mados drabužiais ir su įvairiausio pavidalo skrybėlėmis.

kūrimas kaip nepriklausoiųa val
stybė kam tiko ar netiko."
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Now at GLASER’S

Vbon*t wait another minute to get com- 
į fortable. Install this Quiet Koo! air con
ditioner in an instant and keep cool all 
summer long. Just push a button and , 
turn on a full 10,000 BTU’s of coolness.

I This deluxe model comes with an auto
matic thermostat for temperature con
trol, two-speed fan, air exhaust, slide- 
out permanent washable filter, and 
many other features. And no 230 volt 
rewiring is necessary, because this 
Quiet Koo! operates on any adequately

i. wired ’15-volt outlet

INSTANT INSTALLATION 
do it yourself in seconds... 
no tools, no kits, no extras

Pull built-inPlace your 
airconditioner weather tight 
on window sill side panels to 

. required width

i

Installation is 
complete. You’re 
ready for quick 
cooling comfort!

EF&l 
MX

QUlETfKOOL
A PRODUCT OF EMERSON RADIO

Glaser’s Furniture & Appliance On
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Šitaip sutelkus valstybės va
dovavimo galią į kelių ryžtingų 

1920 m. gegužės 15 d. St. Sei- * vyrų rankas ir jiems veikiant 
mo proklamavimu, jog Lietuva 
atkurta kaip demokratinė res
publika, buvo atverstas naujas 
Lietuvos istorijos lapas: jis, tie
sa, nebebuvo karalių ir didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių lapas, bet 
užpildytas pačios, demokratijos 
idealais išsiugdžiūsios, lietuvių 
tautos sudėtomis kraujo auko
mis kovoje siekiant nublokšti ca
rų* ir bendrai 'svetimųjų jungą 
nuo savo pečių.

Deja, neužilgo po St: Seimo 
susirinkimo pąaiškėjo, jog Lie
tuvos laisvinimo kova dar nebu
vo baigta. Nebekalbant apie tai, 
kad tada dar tebevyko karas tarp 
lenku ir rusų ir ju frontas artė
jo link Lietuvos su šiai gresian
čiomis pasekmėmis, rugsėjo 
mėri., Lenkijai atsisųyrus prieš 
rusų raudonąją'armija prie Var
šuvos, išsivystė stri&ios gynimo
si kovos prieš lenkas Seinų-Su- 
valkų-Augustavo eidvėje, kovos 
kur ir man teko altyviai daly
vauti su savo pulku, ypač ties Sei 
nais, kurie kelis karstus perėjo’iš 
rankų į rankas. To iėl atvykti į 
St. Seimą tegalėjau tik tada, 
kai buvo padarytos su lenkais ko
vos veiksmų paliaubos, nors jau 
daugiau kaip prieš 
vau kviečiamas užimti Gabrielės 
Petkevičaitės vietą, 
si iš St. Seimo narįų pasitrauk
ti.

Kai rugsėjo pas’ 
nomis atvykau į 
St. Seimą jau pilnai įsitraukusį 
į įstatymų paruošimo darbą. Aš 
jau išlanksto buvau nuskirtas į 
Krašto apsaugos Komisiją, kaip 
šiek tiek patyręs kariniuose da
lykuose. Tačiau neilgam galėjau 
skirti savo patirtį darbui toje ko
misijoje.

1920 m. spalio 9 d. pilsudski- 
nė Lenkija, klastingai sulaužy
dama kelias dienas prieš tai jos 
pačios pasirašytą su Lietuva ko
vos paliaubų sutartį, staigiai nu
kreipė prieš Lietuvą dalį savo 
karinių pajėgų su generolu Želi- 
govskiu priešakyjė, užėmė Vil
nių ir veržėsi gilyn į mūsų kraš
tą. Jau grėsė betarpiškas pavo
jus pačiam Kaunui, kur St. Sei
mas posėdžiavo.

Tokiomis aplinkybėmis nor
malus įstatymų paruošimo dar
bas buvo St. Seimui pasidaręs 
nebeįmanomas. Todėl spalio 25 
d. tas darbas buvo paties St. Sei
mo nutarimu laikinai suspenduo
tas, kad Sf. Seimo nariai galėtų 
pasiskleisti po kraštą palaikyti 
savo karštu patriotiniu žodžiu 
kovotpjišką moralę tautoje bei 
sužadinti visus aukščiausiam 
gynimosi pasiryžimui akivaiz
doje kilusio Lietuvai naujo mir
tino pavojaus. Būtiniausiems 
įstatimdavystės reikalams buvo 
paliktas veikti taip vadinamas 
“Mažasis Seimas” iš 6 narių ir 7 
kandidatų, pirmininkaujant St. 
Seimo pirmininkui A. Stulgins
kiui, ėjusiam vienkart ir Respu- < 
blikos Prezidento pareigas.

gynus, St. Seimo nariai galėjo 
grįžti į Kauną bei toliau tęsti 
savo atsakingą darbą, kuriam

Juška Kazys, Igno sūnus, iš 
Kybartų, gyvenęs’" Kenosha, 
Wisconsin.

Mizaras Kazimieras, Antano 
’sūnus, gimęs 1897 m., 1935 nie 
lais gyvenęs Detroite.

Petroliunas Adolfas atvykęs 
19l9_m. laivu Gen. Taylor.

Piiris-Purevičius Vladislo
vas ir Aleksandras, gimę Rad- 
viliškv, išvvkę iš Lietuvos 1909

mėnesj bu-

kuri ruošė-

itinėmis die
kuna, radau

glaudžiausioje darnoje su St Sei
mo pastatytąja nauja Krašto Vy
riausybe, kurios Ministeriu Pir
mininku buvo Dr. Kazys Gri
nius, buvo galima maksimaliniai 
sutelkti krašto resursus gynimo
si tikslams ir sumobilizuoti dau
giau vyrų aktyviai kovai su gin
klu rankoje. Kai dėl jūsų prelė- 
gento, jis buvo vėl griebęsis ka
riniai organizacinio darbo ir su
spėjo į trumpą laiką suformuoti 
dar vieną pulką, vėl iš savanorių, 
specialiai kovai su lenkiškais už
puolikais. Kitas St. Seimo na
rys, būtent Ladas Natkus, taip 
pat liaudininkų demokratų frak
cijos, suorganizavo raitelių, vadi
namą “Geležinio Vilko” pulką.

Dr. Griniaus Vyriausybės ir 
St. Seimo energingomis pastan
gomis, mūsų tautos visuotinio 
pasiryžimo atsilaikyti prieš len
kiškąjį užpuoliką bei mūsų ka;- 
riuomenės parodyto karžygišku- 
mo dėka, suduodant užpuoliko di
vizijoms triuškinantį smūgį Šir- 
vintų-Giedraičių fronto bare, Pil
sudskis pasijuto priverstas sa
vo grobuonišką apetitą Lietuvos 
atžvilgiu sumažinti.

Lietuvai šitaip nuo to savo is
torinio priešo sėkmingai apsi-

metais.
Putinaitė Morta, Miko duktė, 

gimusi 1919 m. Masčiu kaime,
jie buvo tautos laisvu nubalsavi- Tauragės apskr., tarnavusi Klai
mu išrinkti. Jų dauguma dar 
buvo palyginant labai jauni žmo- 

inės: iš 112 atstovų 29 neturėjo 
nė 30 metų, tik 8 turėjo daugiau 
kaip 50 metų. Nors prieš tai 
jiems nebuvo tekę dirbti parla
mentarų darbo ir todėl neturėjo 
toje srityje patirties, bet, dirb
dami iš sąžinės, patirties trūku
mus savaime nugalėjo. Pagal 
Liudo Šmulkščio suvestą statis
tiką:

— Per 29 darbo mėnesius St. 
Seimas turėjo 257 posėdžius ir 
priėmė virš 300 Įvairių Įstatymų. 
Pirmaisiais St. Seimo darbo me

pėdos krašte.
Simonaitis Titas, Marcelino 

sūnus , turėjęs ūkeli netoli Či
kagos, jo sūnus Titas— tiltų 
inžinierius.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašdmi at
siliepti .
Lietuvos Generalinis Konsulatas 

6147 South Artesian Ave.
Chicago, ILL. 60629 

Telefonas — REpublic 7 - 8331.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS’

Dgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

v---, s ' ' -

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

1 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, JULY 6, 1970

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.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
{steigta 1923 metais ^el. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti



Saugokime tautos atstovybę (S j

1953-54 metais, kada iš jo pasi
traukė frontininkai su tautinin-
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Žvirbliai ant mėšlyno
Didelis lietuvių tautos poetas, iiuKentėjęs nuo savų 

ir svetimų, savo laiku paraše eiierasų musų broliams 
poetams, rirmasis to eiierascio posmas šitaip skamba:

“Nedidelė žemė, poetų nedaug, 
ir tie — kaip žvirbliai am medyno, 
bent vienas pradėtų is sielvarto kaukt, 
Gyvent — Kaip poetas — is pasaukimo'7.

Kaip šito poeto statura kiekvieną metą vis didėja, 
taip jo zouziai nronams poetams darosi reikšmingesni. 
Biomis dienomis turėjom progos “NepriKiausomoje Lie
tuvoje7 pasisKaityn dviejų tremties poetų pasikeitimą 
laisKais ir nuomonėmis apie pačias svarbiausias kasdie 
mnio musų gyvenimo prooiemas. poetų buvo galima 
lauKti ne vien teisingo ir tinsiaus įvykių vertinimo, bet 
nuosiraaus ir gražaus jausmų ir nuomonių išdėstymo, 
pozicijų parysKimmo. i uo tarpu- susibarė visai priešingas 
įspūdis. Tarytum au žvirbliai ant mesiyno pasidrabste. 
ir apsidi’abste. ' Apsiuraoste pačiais vuigariškiausiais žo
džiais, kurių į dienraštį nedrįstame dėti.

Kalbame apie poetus Joną Meką ir Henriką Nagį. 
Jiedu pasikeitė labai jau nepoetisnais laiškais. Jonas Me
kas paraše atvirą laišką Henrikui Nagini, Nepriklauso
mos .Lietuvos redaktoriui. Pastarasis Meko laišką atspau 
šamo su visais nepoetiškais šauksmais ir pridėjo visai 
nepoetišką atsakymą.. Perskaičius visą tą apsidrabstymą, 
aiškiai matyti, kad Henrikas Nagys turi daugiau takto 
ir geriau orientuojasi tarptautiniuose dalykuose, negu 
Jonas Mekas.' Pastarasis gali neblogai eilėrašti sukom
binuoti, gali senai minčiai tipiškus balsus pritaikyti, bet 
minties gilumo pas Meką nėra. Jis bėga, lekia, fotogra
fuoja, rašo, šūkauja ii’ rėkauja, bet sustoti ir pagalvoti 
neturi laiko. Jis nežino, kad be rimo ir ritmo, kad ir mo
dernaus, reikia dar ir minties. Juo gilesnė mintis, tuo 
geresnė poezija ir didesnis poetas. Juo gražiau ir papras
čiau ta mintis pasakyta^, tuo tankesnis poeto vainikas.

Jonas Mekas, perskaitęs Nagio pastabas apie Viet
namą, norėjo šaukti, bet jis tyliai šitaip rašė:

“Nuo kada, nuo kada (retoriškai šaukiu) poetai 
užstoja ir gina, palaiko karHedžių, policininkų ir ge
nerolų pozicijas ? ■

“Nuo kada, nuo kada (aš turėčiau čia šaukti ne 
.. su retorika, bet su pykčiui), nuo kada poetai pusę

< 4
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Safyrai čia randami molėtame smiltin

gos žemės sluogsnyje, daugiausia kelių 
pėdų storumo, vielomis pora pėdų, vieto
mis kiek giliau po žeme. Pačios turtin
giausios safyrais vielos yra Phelin slėnyje, 
kur jų randama ir žemės paviršiuje, ypač 
upės ir upelių vagose ir pakraščiuose. Sa
fyrai čia kasami daugiausia atviruoju bū-, 
du safiringuosius sluogsnius pasiekiant 
plačiais ilgais grioviais ir plaunartt iš aukš
čiau esančių rezervuarų vandeniu. Visi 
kasyklų darbai yra “The Saphire and Ru 
bies of Siam, Limited“ bendrovės žinioje ir 
griežtoje kontrolėje. Šioje srityje safyrų 
randama bent keliose vietase, bet bendras 
safyrais turtingos žemės plotas tėra tik 
apie 100 kv. mylių. Pagrindiniai safyrų de 
positai nežinomi. Visi čia esantys safyrai 
vandens srovių yra sunešti iš kažkurių auk 
šlesnių vietų.

Aukštos kokybės safyrų čia gausu, bet, 
palyginus su iškasamais šių akmenų kie
kiais, tik retas, radinių priklauso šiai iš
rinktųjų kategorijai. Dažniausiai randami 
kristalai gerokai pablyškę, mažai skaidrūs 
ar visai nepermatomi, kai kurie visai ne
tinkami brangenybėms. Karlu su safyrais 
randami spineliai, granatai, turmalinai ir 
k t. brangesnieji mineralai.

Burma gerų safyrų neturi. Daugumoje
i, nesvarūs,

milijono žmonių,, pusę milijono šiaurės vietnainiečių, 
nužudytų, suplotų be tikslo, be sąmonės?

“Nuo kada poetai juokiasi iš kitų tautų laisvės
troškimo? i J

“Nuo kada eina ranka rankon su reakcijos 
frontu, su tais, kurie policijos lazdomis muša per 

Is Nagini rašytų šių ir kitų pastabų aiškiai matyti, 
kad Jonas Mekas tarptautinėje politikoje neturi jokios 
nuovokos. Jis tiki sovietų imperializmo agentų skelbiama 
propaganda. Jis yra Įsitikinęs, kad nę šiaurės Vietnamo 
komunistai siunčia ir šimtais žudo pietų Vietnamo gy
ventojus, bet atvirkščiai. Kaip Korėj*os, taip Vietnamo 
karų nebūtų, jeigu pradžioje Maskva, o vėliau ir Peki
nas nebūtu apginklavę gaujų jaunų vyrų ir nepasiuntę jų į 
pietus. Tūkstančiai Šiaurės Korėjos gyventojų, gelbėda
miesi t nuo komunistų teroro, bėgo ir tebebėga į pietus, 
kad galėtų išvengti mirties. Šių žmonių kančių Mekas ne
mato ir negirdi

■-

j. Jš Henrikui Nagiūi pasiųsto laiško matyti, kad Jonas 
)jekaS;'Tiepastabus,-'-nepajėgia atskirti tikrovės nuo pro- 

žtafitok priešu ’ ’
tis poetas negali būti didelis poetas. Poetas tun skelb
ti didelę, aiškią, visiems'matomą, jaučiamą tiesą. Gražių 
žodžių, bet negilių minčių poetas yra tuščias poetas. Tuš
čias šūkavimas kelia pasigailėjimą ir liūdesį. Liūdesį to
dėl, kad poetas nemato šių.dienų tragedijos tikrųjų kalti
ninkų. Jis, .ko gero, nežino, kuriais sumetimais jis arba 
jo tėvai buvo priversti viską palikti ir iš gimtinio savo 
krašto bėgti.

■Poetas Mekas klausia nuo kada poetai gina karve
džių pozocijas. Kaži kur poetas Mekas būtų jeigu karo 
vadas gen. Patton nebūtų jo išlaisvinęs? Kaip šiandien 
poetas Mekas šūkautų, jeigu gen. Dwight D. Eisen- 
howeris nebūtų pasiuntęs karo vadų į poeto Meko slėp
tuvę? Pasakoti, kad poetai neapdainato karžygių ir ka
ro vadų gali tiktai tas, kas neskaitė “Odisėjos”, Puškino, 
šoto -Rustavelio ir “Sakmės apie Skomantą” autoriaus, 
pasirašiusio ir viršuje cituotą posmą lietuviams poetams.

Henrikas Nagys atsakė Mekui labai lėkštai. Iš Nagio 
galima buvo laukti rimtesnio atsakymo,' nes poetas Jonas 
Mekas yra toli nuklydęs. Kovojimais j tiesų kelią neat
veši. Atsakyman reikėjo įdėti truputį poezijos. Tada ir 
skaityti būtų įdomiau.

VISI BIZNIERIAI

SKE L B KIT Ė S NA U JIE N 0 S E

KAS DARYTI SU PARTIJŲ “INFUAOJA”?
. . t

P. STRAVINSKAS
Turim* net penkiolika partiją, j. Grinius, koL V. Vaitiekūnas 

ir dar vienas kitas) reiškiasi nei
giamai, ypač savo antivlikine ak
cija, ne tik viešai, bet ir “pogrin
dyje”, pasislėpę (pvz. V. V^ vei
kęs kartu su V. Rasteniu 1966 
m., prieš Jaunimo Kongresą, ruo
šęs irgi savo “politinės rezoliuci
jos” projektą VHkui sugriauti, lengvai įsijungti į betkurią kitą

dabar jau susijungusių uendram 
laisvimnio aaroui vilke: Lrt>, 
KUS (krikš. daro.), JLiib, 
Li'S, LVS, LLU1, LLb£>, Lsr, 
LUF, LUS, LVLS, MlKS ir

beytynios j,ų yra tradicinės, 
įsisteigusios uar neprikl. Lietu
voj (veikusios jau ir demokrati
nio, valst. valdymosi laikotarpy, 
turėjusios savo atstovus seimuo
se), o astuonios įsisteigusios, 
-rfetuvai laisvės netekus, pogrin
dyje ar tremtyje.

Iš tų vėliau įsisteigusių par
tijų kelios yra, manding, be pa
teisinamo pagrindo įsteigtos ar
ba daoar visai netekusios narių, 
todėl be pateisinamo pagrindo 
laikomi tikromis. Tokiomis, ma-

tivlikinės opozicijos metu, ku
ri tęsėsi daugiau kaip dešimtį 
metų. Mano nuomone, tai LVS 
partijai, kaip atskiram politi
niam vienetui, susilikvidavus, jo 
nariai (kiek jų dar bėra) galėtų

.uojjJLomoaę, yrą: u-K.(front.)
KDs (krikšč. dar b.), LRS, LVb 
(vienyb.) ir LLKS.

Ar pasiteisina LFB (fronti
ninkų) laikymas tikra politine 
grupe, partija?

Mano nuomone nepasiteisina 
ir štai dėl ko:

Lr B anksčiau, tiesa, laikė sa
ve politine organizacija, netgi 
banaė formuoti savo “pilnutines 
demokratijos” doktriną, net da
bar, paaiškėjus, kad ta doktrina 
gyvenime nepritaikoma, fronti
ninkai jau niekur jos nebeskel- 
bia, o jos kūrėjas prof. A. Macei
na, kaip girdėti, net visai iš LFB 
pasitraukė. Reikšdamiesi poli
tikos srity, frontininkai yra pri
darę daug ir stambių politinių 
klaidų (gi jie suskaldė ir mūsų 
politinę vienybę, 1953 m. pasi
traukdami iš Vliko bei išvesda
mi iš jo LTS su LLKS), ką pri
pažįsta šiandien visi sąžininges
ni LFB nariai, net ir vadai. Ma
tydami, kad jiems politikos dar
bas nesiseka, jie šiandien reiš
kiasi daugiau kultūrinėje srity
je, padarydami ten ir daug gero. 
Tik nedidelė jų dalis,’ deja, iš 
vadovaujamųjų sferų (kaip Dr.

1967 m. siūlęs Vliko tarybai V. R. 
“politinę rezoliuciją “vykdyt?’, 
arba Dr. Jonas Grinius, vis ne- 
rimstąs su savo siūlymais tą V. 
Rastenio “rezoliuciją” vykdyti, 
s i ulinė j ąs tą spaudoje, tiek sa
vo tikru vardu, tiek ir slapyvar
džiu, kaip, va, pask. metu Tėviš
kės žiburiuose). Ta savo negar 
tyvia, griaunamąja, visuomenę 
dezorientuojančia veikla LFB 
veikėjai tiek pridarė viešajam 
interesui žalos, kad būtų visiems 
gėriau ir naūdingįaū ’(netgi ir’ 
jiems patiems, ypač kitaip gal
voj autiems eiliniams frontinin
kams), jei ta jų LFB partija su- 
silikviduotų, tegul ir persiorga
nizuodama į kultūrinę organi
zaciją. .

2) Kol. V. Vaitiekūno KDS 
(“krikščionių darbininkų”) par
tija yra jo grynas prasimany
mas, kompromituojąs jį patį, vi
sus mūsų krikšcionis-katalikus 
ir patį Vliką, musų tautos atsto
vybę, kur jis, pats . pasidirbęs 
anos jo KDS mandatą veikia, 
dirba išsijiiosęs Vilkui likviduo
ti. Jei jis negali tos savo KDS 
realybėje susiorganizuoti, tai nė
ra kito kelio, kaip, savo pasidirb
tus įgaliojimų popierius sude
ginti, paleisti dūmais ir iš Vli
ko pasitraukti.

3) LRS ir LLKS yra LTS “du
blikatai” — tai Lietuvos tauti- 
ninku ^sąjungai identiškos (nie
kuo nuo anos nesiskiriančios) 
partijos, kurių atskiras egzista
vimas nepasiteisina. Butų ge
riausia, kad jodvi susilietų su 
LTS, jei ta realybėje yra arba 
galėtų būti čia atkurta.

tikrai egzistuojančią partiją, o 
jei kas iš jų įsijungtų į LKDS, 
kuriai ir aš priklausau, tai aš 
juos sveikinčiąu abiem rankom.

Jei šiuo, va, būdu pasisektų 
mums sumažinti mūsų partijų 
skaičių iš penkiolikos iki dešim- . 
ties, tai tada neturėtume musą 
partijų “infliacijos”, kuri ken
kia visų mūsą partijų geram 
vardui, taip pat ir Vilkui, mūšų 
tautos atstovybei.
,Jei kas anksčiau keldavo klau
simą^ kad reikia mūsų partijų 
skaičių sumažinti, tai aš tam 
prieštaravau, manydamas, kad 
tas klausimas neaktualus. Ma
niau, kad netgi ir tų visokių, ne
tikrų (fikcinių ar identiškų, irgi 
savo narių netekusių) partijų 
egzistavimas (tikras ar tik po
pierinis) niekam nekenkia.

Dabar gi, matydamas, kad kai- 
kurie. mūsų veikėjai naudoja tas 
netikras partijas piktam, blo
giems tikslams (petgi Vlikui su
griauti), tą klausimą pergalvo
jau ir nuomonę pakeičiu.

Tik aš ir dabar nesiūlau tas 
partijas likviduoti kitiems, pa
šaliečiams, o tik tiems,-kurie jų 
vardu veikia, tardamiesi esą 
“partija”...

Aš esu prieš, smurtą ir prieš 
skaudžias operacijas.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS”

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.
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Mutual Federal ) 
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2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter President Tel. 847-7747
If

menko skaidrumo ir nepakankamo blizge- . kariais randamas iki 30 pėdų gylyje. Pa- 
sib. Visi jie randami Aukštutinėje Burmo- i grindine sudėtim jis sudarytas iš sukietė
ję, Mogoko ir artimesnėse prie Mandalay ' ’ 
apylinkėse esančiose rubinų kasyklose. 
Maždaug 500 randamų rubinų atitinka vie
nas safyras. 10 karatų dydžio rubinai čia 
didelė retenybė, bet lokio pat dydžio safy
rai čia didelė retenybė, bet tokio pat dy
džio safyrai yra visai paprastas dalykas. 
Mogoko kasyklose yra rasta safyrų po 1988, 
951 ir 820 kt. dydžio, tik jie visi defek
tuoti ir tuo počiu menkaverčiai. DidžicftlT’ 
sias čia rastų geros kokybės akmenų 
buvo 80 kt. dydžio, bet ir jo tik dalis tiko 
papuošalams.

Ceylono safyrai didelė priešingybė bur- 
iniškiaius. Daugumoje jie blyškūs, išbalę, 
kartais su menku atspalviu į mėlynumą. 
Brangenybių rinkoje jų pareikalavimas 
menkas, ir kainos neaukštos. Kartu su 
mėlynaisiais safyrais randama daug gelto
nų, oranžinių, ružavu, baltų ir kitokių. 
Visur kartu su safyrais randami ir rubi
nai, o taip pat daug paprastojo korundo. 
Iš kitų brangiųjų akmenų visur safyrų lau
kuose yra topazų, ametistų, chrysoberylo, 
ahnandinų, hyseintų ir k t. akmenų. Iš chry 
zoberylų čia pažymėtini ir aleksandritąs, 
ir cal's eye.

Pagrindiniai korundo akmenų ištekliai 
turėtų būti kitur, tikriausiai kalnuose, bet 
jie iki šiol nesurasti. Visi raudoni akmens 
yra arba upių slėniuose, arba kalvų pa
šlaitėse. Brangiaisiais akmenimis turtin
gasis sluogsnis tėra tik kelių pėdų storumo,

jusio molio ir smėlio mišinio, pagal prie
maišas — geltonus, mėlynos ir netgi rau
donos spalvos, su aiškiomis žymėmis, kad 
jis vandens srovių suneštas iš aukštesnių
vietų. Turtingiausi Ceylono brangiųjų ak
menų laukai yra pačiame salos viduryje ir 
vakariniame pakraštyje pagal Kalany Gan 
ga upę ir vienoje .vietoje tik už 6 mylių Į 
rytus nuo krašto sostinės Colombe. Safy
rų daugiausia randama Adomo kalno pa
pėdėse, prie Ratnapura, Neurella, 
ir Matella vietovių. Visi randami 
yra smulkūs ir vidutinio dydžio, 
besnieji radiniai labai reti.

Visų kitų kraštų safyrų laukai,

Kandy 
safyrai 
Stam-

kur jie 
bebūtų, šių akmenų produkcijoje kol kas 
yra bereikšmiai.

Australijoje saYfrai, kaip ir rubinai, 
randami kartu su auksu ir deimantais bent 
keliose Viktorijos, Pietų Australijos, Tas
manijos ir. Naujosios Pietų Valijos vietose. 
Turtingiausia iš jų safyrais yra paskuti
nioji. Visur safyrai randami daugiausia 
iišdžiūvusių senųjų upių vagose ir pakraš
čiuose. Pagrindinių deposilų kol kas nie
kur nesurasta.

. *Gerų.spalvų ir puikaus skaidrumo sa-_ 
fyrų Australijoje rasta nemažai, bet dau
gumoje Australijos safyrai tamsoki, nepa
kankamo skaidrumo, kai kurie visiškai 
nepermatomi. Nemaža randama žaliųjų 
safyrų, taip vadinamųjų “prientalinių 

į emeraidų“, -šie pastarieji yrą nepalygina-
jie pe tamsūs, tarytum „uodų nesvarūs, i kartais jis išeina visai į žemės paviršių, • mai retesni už mėlynuosius safyrus. Kiek-j
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viename rastų safyrų šimte jų pasitaiko 
vienas ar du.

Po vieną kitą safyrą rasta Bohemijoje, 
Urale, Transvalyje, Madagaskare, Bor
neo saloje ir dar vienoje kitoje vietoje. Po 
Azijos kraštų ir Australijos reikšmingesnė 
safyrų produkcijoje gal būtų Šiaurinė Ame 
rika, tikriau — JAV. Čia safyrai rasti bent 
keliose vietose — šiaurinėje Karolinoje, 
Montanoje ir kt. Daugiau dėmesio vertas 
safyrų suradimas Montanoje netoli Hęlene 
vietovės, kur rasti akmens pasirodė besą 
aukštos kokybės ir geros spalvos. Kuri lai 
ką šioje vieloje safyrai buvo kasami gana 
plačiu mastu, ir šiems darbams buvo rasti 
dideli kapitalai. Beje, visi iškastieji safy
rai pasirodė besą smulkoki, be didesnio 
pareikalavimo rinkoje, o kelių didesnių 
rastų akmenų neužteko kasyklų išlaidoms 
apmokėti. Dabar šios kasyklos uždarytos, 
ir tik pavieniai prospektoriai kartais pa
bando šiose vietose savo laimę.

Stambių rubinų labai maža, safyrų 
daugiau. Didesni kaip 10 karatų rubinai 
jau reti akmens, ir labai nedaug yra rubi
nų 100 kt. dydžio ar didesnių. Du iš jų yra 
šiame krašte: De Long Ruby, puikus ly
giai 100 k L dydžio akmuo, galima apžiu
rę American Museum of Natural History 
New Yorke, ir Rosser Ruby, 139 kt ak
muo, Smithsonian Institute Washingtone. 
IŠ škąidriųjų rubinų didžiausias pasauly
je yra Edward Ruby, 167 kt. dydžio, rastas 
praėjusio šimtmečio viduryje ir šiuo metu 
saugomas Britų Muziejaus mineralų gale- 
rijoje Anglijoje.

Iš didžiausių žinomų safyrų pirmoje 
eilėje reikėtų paminėti anglų karalių Ed
vardo ir Karolio II vardais pavadintus sa
fyrus, esančius tarp karūnos brangenybių 
Londone. Abu jie'stambūs akmens, po 170 
kt kiekvienas, maždaug 4 cm. ilgio irs2.5 
cm. skersmens. Pagal burmiečių tikėjimą, 
rubinai ir safyrai, ypač žvaigždiniai, žmo
nes saugo kūno sužalojimų ir gina nuo 
raganų burtų. Manomą, kad prie raganų 
veiklos JAV sumažėjimo nemaža prisidėję 
ir du didžiuliai žvaigždiniai safyrai —Star 
of India, 536 kt, saugomas American Mu
seum of Natural History i New Yorke, ir 
Star of Asia, 330 kt, saugomas Smithso
nian Institution Washingtone.

Iš garsiųjų istorinių rubinų vis dėlto 
pirmoje eilėje reikėtų paminėti Juodąjį 
Princą ir.Timurą. šiandien jau nėra abe
jonių, kad abu šie akmens yra rubininės 
spalvos ir išvaizdos spineliai, bet per šimt
mečius jie savo garsą sukrovė, kaip rubi
nai, kaip toki jie tenka vertinti ir dabar, 
tuo labiau, kad ir degradavimas į spene
lius nei kiek nesumažino jų vertės.

(Bus daugiMi)

/
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BRANGENYBIŲ PREKYBA

Savininkai V. ir IL CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai — 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd St, Chicago, III.
Telef. 434-4660

I
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ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telefu PRospoct 6-5084

Apdraustas perkraustymas - 
iš Įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place 

Tol.: F Ron tie r 8-1882

P. ŠILEIKIS, 0.P
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Rockfordiečiams būtų malo
nu susilaukti ir kitos. Chicagos 
skautų išvykos? Tokia išvyka 
galėtų būti surengta į Lietuvių 
klubą. žvalgas

D r. Walter Eisinas, motery ligp specialistas, su savo artimiausiomis giminėmis aplankė Balzeko Lietuviy Kul
tūros Muziejų, kur vyksta Mrs. Pellaton paroda. Atvaizde stovi (iš kairės): Mrs. Florence Peters ir Mrs. Syivia 
Eitmant, abidvi Dr. Eisino seserys; Dr. Walter Eisin ir io motina Mrs. Michael Eisin. Mrs. Pellaton, kurios 
nuotraukoje nėra, yra daktaro Eisino duktė. Jos paroda Lietuviy Kultūros Muziejuje turėjo didelį pasisekimą.

PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R E N A S 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

ielu GK 6-2400
■r«L pagal suaiiaruną; Pirm, ketv. 

—», auaau, peniu., lu—4, ir 
austau. xo—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

Drt. W. M. UMN -EISINAS <
AIVVatKWM ik mvstCKv 

vtlIMGKūKUGilME CH1KURGUA
6UZ Keazte 5-2670

Vaianaus pagal susitarimą. Jei neat- 
auicpia, sKammnu mi 3-4JUVi.

DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOSIM 
UI GINKLAS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolof4 PRospoct 84229 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
juo 7 na 9 vaL vak. Tree, t uždaryta. 
UlguaiUS ppmmfl p|f miaitanua

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IK MOiEKŲ LlūOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Puleski Rd. (Crawford 

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

jei neauiuepia. ssamnintą 3T4-O012

DR. S. BIEZ1S 
r«lef.: Prtospect 8-1712 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WtST UJrd STREET

VaL: Kas .dieną' po pietų 1-3; vak. 7-8 
įiKun avlraaimiHifr u? p^nKįafiieniais 
ireciau. ir sesjnad. olisas uzoarylas. 

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

UK. PETER BRAZIS 
PrtTSiCiMN mimO SukucuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Kezidu 388-2233 
OFlbO VALANDOS.

nnuacL, penKiaoieių nuo 1—5, tree. 
. ir štamo. UKud susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnsias

DRTEDMUND L C1ARA

(PUTRAMENTAS)
Unksmumo arba liūdesio vala 
gražiausius gėlės ir vainikai, i 

pių papuošimai ir sezoninė 
' kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEN
5525 So. Harlem Ave. — 58j

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ °NAUJIENAS

DK. A. JENKINS
GYwi i.UJaS Ik vhikukGAS 

38*4 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Galingas 10,000 BTU'S į 

VĖSINTUVAS IMA TIK AMP.

Tinka įjungti visur.

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

irec. ir šestaa. uždaryta
Ofiso tei.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

ToL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
C H IK y R G A S' 

Priima tik susitarus.
Valandos: pinnad., ketvirtai, 5—S,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

BEVERLY HILLS GĖLINYČ
GĖLES VISOMS PROGOM! 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR &J

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYT

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avehuo 

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 

' vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. ' «S’

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-24Į3 . 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS^tR CHIRURGAS '

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

V A T. ANDOS: Pinnad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK HECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS
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DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

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

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio •z ■ -
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesių 
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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

. DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185

P££4S£/
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PREVENT 

FORESTFIRES

Lietuvoje palaidotas Juozas Regis
Rusų okupuotoje Lietuvoje, 

Garliavos valsčiuje, Tabariš
kių kapinėse labai pagarbiai ir 
gražiai palaidotas Juoas Regis, 
Amerikoje plačiai žinomo Al
gio Regio, kovotojo už Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių skly
pų savininkų teises, tėvas.

Sekmadieni, birželio 7 die
nų, Tabariškių bažnyčioje bu
vo atlaikytos iškilmingos mi
šios už 95 metus sulaukusio 
darbštaus ir garbingo Lietuvos 
ūkininko ir pavyzdingo šeimos 
tėvo sielų. Juozas Regis buvo 
pats seniausias Garliavos gy- 
ventojas, todėl ir buvo laido
jamas su ypatinga pagarba.

Iš bažnyčios didelė žmonių 
procesija išlydėjo velionį į ne
toliese esančias Tabariškių ka
pines. Laidojimo procesijoje 
buvo nešami gausūs gyvų; gėlių 
vainikai ir nešamos plevėsuo
jančios bažnyčioj? vėliavos. Be 
to, procesijos metu, o vėliau 
ir prie bapo grojo didelis dūdų 
orkestras. Prie kapo buvo sa
komos kalbos,/giedamos gies
mės, o orkestras grojo lietu
viškus laidotuvių maršus.

Į laidotuves susirinko nepap
rastai didelis skaičius žmonių, 
nes Juozas Regis buvo plačiai 
žinomas ūkininkas* turis tiesų 
charakteri ir sugebėjęs gražiai 
išauginti, išauklėti ir išmoks
linti 6 savo vaikus. Tabariškių 
kapinės yra 6 kilometrų atstu
me nuo Garliavos.

Algis Regis, velionies sūnus, 
Chicagoje kovoja dėl tokio pa
ties pagarbaus lietuvių katalikų 
laidojimo, kokį lietuviai yra 
išsikovoję rusų okupuotoje 
Lietuvoje.* Okupuotoje Lietu
voje leidžiama velionį nu
vežti prie Amžino Poilsio vie
tos, ir visų akivaizdoje įleis
ti karstų į gražiai paruoštą duo 
hę. Prie karsto žmonės gali 
pasimelsti, pagiedoti, įberti po 
saują žemių ir pagarbiai atsi
sveikinti. Rusų okupuotoje Lie 
tuvoje galima mirusį pagarbiai 
palaidoti, o Chicagos lietu
viams katalikams teks dar il
gai kovoti, kol jie gaus tokias 
pačias teises.

Nuo liepos 1 dienos jau ir lie 
tuviu kazimierinėse kapinėse 
leidžiama velionį atsisveikinti 
prie duobės, bet lietuviams, 
norintiems savo šeimos narį 
laidoti pagal lietuviškas laido
jimo tradicijas, uždedama $65. 
00 bauda. Nepagarbus laido
jimas (su kabliais, kriukiais, 
sukinėjimu ir mindžiojimais) 
yra pigesnis, bet už tradicinį ir 
pagarbų laidojimą lietuviai tu 
ri primokėti ekstra $65.000.

Liepos^ pirmą dieną, trečia
dienį, Garliavoje gyvenanti se
nutė Algio Regio motina tele
grama pranešė, kad Lietuvęje 
tragiškai žuvo jauniausias Al
gio Regio brolis Juozas. Birže
lio mėnesį labai .gerai karo me
tu išsilaikiusioje Regių šeimoje 
įvyko dvi mirtys, iki šaknų pa
lietusius stiprios šeimos ryšius.

Telegramoj nepasakyta mir
ties priešastis, tepasakyta, kad 
mirė tragiškai. Laukiamas 
laiškas su platesniu paaiškini
mu.

ši fsekniadieui, liepos 5 d., 
9:30 vai. ryto, jėzuitų koplyčio 
je bus laikomos mišios už Juo
zo Regio, Algio Regio tėvo, ir 
Juozo Regio, Algio Regio jau
niausio brolio, sielas. Lietuviai 
prašomi šiose pamaldose daly
vauti. Kaimynas

po
:aip bematant pa-

ir dainų.

ROCKFORD. ILL
Suvažiavo Chicagos skautai
Turime pasidžiaugti, kad Chi

cagos lietuvių veikėjai, kurie va
dovauja lietuvių skautams, nu
tarė surengti skautų iškylą į 
Rockfordo Lietuvių klubo parką, 
kuriame auga gražūs ąžuolai ir 
yra daug pavėsio.

Jaunų lietįyiukų iš Chicagos 
suvažiavo apię. 70. Vieni atva
žiavo autobusii o kitus automobi
liais atvežė tėvai, šeštadienį 
pietų skautai'
sistatė palapinių paruošė laužą, 
kuris apie 8 ' alandą jau buvo 
užkurtas ir lūpsnojo. Vilkiukai 
pravedė progn mą, kuri susidėjo 
iš deklamacijų

Rockfordieč aįz apie tą iškylą 
per vėlai tesi žinojo, todėl ne-, 
daug jų ir į purką nuvyko. Ta
čiau sekmadiei Jo rytą suvažiavo 
į skautams reij;

Skautai ari 
pusryčiavo ir 
akrų parką, 
rinko uogas, i 
didelių ąžuolų1 paruošė altorių, 
prie kurio iš Chicagos atvykęs 
kunigas Kezys apie 10 vai. ryto 
atnašavo mišias.

Oras pasitaikė labai gražus, 
saulėtas, tad 'ir visų nuotaika 
buvo pakili. Kun. Kezys pasa
kė gražų pamokslą jaunuoliams, 
ragindamas juos būti gerais pi
liečiais ir gerais lietuviais.

Pravartu pažymėti, jog prie 
šios skautų išvykos suorganiza
vo daugiausia prisidėjo p. V. 
Plioplys. Atvykęs iš Vokietijos 
s.u šeima, jis apsigyveno Pvock- 
forde. Bet vėliau jį paviliojo 
Chicaga. Tačiau išsikėlęs ir į 
Chicagą, jis nenutraukė ryšių su 
Rockfordu. Vyriausiai jo pas
tangomis ir buvo suorganizuota 
ši skautų išvyka.

giamas pamaldas, 
esti atsikėlė, pa- 
išsiskirstė po 75 

Vieni žuvavo, kiti 
Skautų vadai tarp

“Naujosios Afrikos 
respublika”

Milton Heiuy, 50, negras, se
paratistinio juodžių sąjūdžio 
vadas, Detroite, baltųjų prie
miestyje pirkosi rančos stiliaus 
namus su maudymosi Jbaseinu'Į 
už $58 tūkstančius dolerių. Jis1 
yra negrų “Naujosios Afrikos j‘
respublikos Jungtinėse Valsty-J I 
bėse prezidentas”. Nors bal- 
tieji kaimynai jį ir jo šeimąį 
mielai priėmę, tačiau Henry | 
pasakė, kad negrams vienin-]4 
telis kelias esąs separatizmas 4 
ir ta kryptimi visa jų tauta ju- i 
danti.

* 4
M MA2EIKAWC

Simfoniniai koncertai
Chicagos Grant Parke
Geros muzikos mylėtojams 

primenama, kad simfoniniai 
koncertai po atviru dangumi 
Grant Parke šį . liepos mėnesį 
įvyks sekančiomis dienomis:

Liepos 8 ir 10-d. programa iš 
Stravinskio ir Schuberto sim
fonijų ir Sibeliaus smuiko kon 
certo.

Liepos 11 ir 12 d. programa 
iš Delibes, Strausso, Bellini ir 
Rossini kūriniui, “Lakine”, “Ro 
senkavalier”, “I Puritani”, 
“Semiramide” ir “Norma”.

Liepos 15 ir 17 d. programa j 
iš Verdi (“Sicilijos mišparai”), 
Beelhoveno koncerto Nr. 5 ir 
Stravinskio “Jeu de Cartes”.

Liepos 18 ir 1D d. ispaniški 
šokiai.

Liepos 22 ii- 24 d. Berlioz, 
Mendesolin ir Beethoven.

Liepos 25 ir 26 d. Gluck — 
Orfeo ir Euridice.

Liepos 29 4d. Mozart, R. 
Strauss ir Brahms.

—ssarm utmEw- -
iNAUJIENAS

'  ■ TOM UOLI*— 

tr progas aumo tiktai "į

NUMANĄS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad mirė mūsų 
miela motina ir senelė

ir

URSULA BREDIS
Gyv. Oak Forest, Illinois

Paliko nuliūdę: duktė Genevieve (Norman) Dompke, anūkas Keith 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Drake & Son Funeral Home, 5303 No. Western
Avenue.

Lankymo laikas prasideda 1 vaL popiet, sekmadieni.
Pirmadienį, liepos 6 dieną 1 vai. popiet bus lydima iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Ursula Bredis giminės, draugai ’ir pažistąmi nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. ■.

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Drake ir Sūnus. Tel. 561-6874.

TRYS MODERNIŠKOS 
Am-COKDiTIONED KOPLYČIOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai t

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM
4605-07 So. E SMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 „r

88

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST'.
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE% Phone: LAfayette 3-35

. BUTKUS - VĄSAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-10

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-12
Virginia 7-66

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITŪANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1JJ

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: ^Ards 7-1138-11

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujieno
5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, LL1____MONDAY, JULY 6, 1976
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2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015
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— PAID QUARTERLYHIGH RATES
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HOME INSURANCE

State Farm Fire and Casualty Company

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

c 
J*

INSURED

B 
• A

F 1
F

. ■ i

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia parbininky ir Darbininkių

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

Call Jean Cane
HOLMES & ASSOC.

939-7633

apylinkėse 
vietos bei."’ 

lietuviams.

FIGURE .CLERK - CASHIER 
Accounts Receivable knowledge plus 

related clerical experience. 
Good figure aptitude. 

Near loop and expressway. 
Call Mr. ORSON 

666-2545

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, 
maištas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 

■ Pigūs automobilių draudimai.

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum 

1 year certificate

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

įstaiga Ci-į DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau .kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
Tel. CL 4-1050

VĖLIAVA — IŠTIKIMYBĖS SIMBOLIS
Senovėje vėliavas nešė į mūšį, 

o jų netekus buvo laikoma kova 
pralaimėta. Kariuomenės pul-

-iš 
._4%-

We have openings for young men & 
'women for assembling & packing 
dept. Some experience in related 

areas required.
CaH FRED OHADI, 376-7222 7

* G G' I y 
4420 So*. WOLCOTT

PRIE 62-tros ir /Francisco puikus 
I-mos rūšies 6 kamb. octagon bunga
low. 2 auto garažas. Tuoj galima 
užimti. Kaina prieinama. Pamatykite 
ir užsitikrinkite skambindami savi

ninkui 737-7526.

dangi Chicagoje be persėdimo 
veik niekur negalima nuva
žiuoti, tai reiškia, kad vienon 
pusėn nuvažiavimas yra pa
keltas 10 centų — iki 55 c., o su 
grįžimu iki 110 centų...

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

lt*

f« f i

Gen. T. Daukanto juru šaulip kuopos vėliavos šventinimas. Iš kairės stovi: mecenato J. Pa
kelio atstovė ir vėliavos krikštatėviai p. Žemaič ai. Pagarbą atiduoda šauliu vadovybė. Iš kai
rės: Karolis Milkovaitis, šauliy garbės narys Vhdas Išganaitis, Algirdas Budreckas, Stasys Ber
natavičius ir Stasys Jakūbaitis. Šventinimo ceremonijas atlieka kun. Pauperas ir kum Raibužis.

Foto P. Maletos

liavos ’yra embleminis ženk
las.

Šiandien vėliavas turi valsty
bės, organizacijos, sąjungos ir 
i. t Vėliavos dažniausiai yra 
kabinamos prie stiebų. Jos iš
keliamos aukštai plevėsuoti. 
Tuo norima atžymėti, kad jos 
yra aukščiau už mus. Didelių 
švenčių progomis jos nešamos 
eisenose ir paraduose. Jos siun
čiamos atstovauti Į iškilmingus 
posėdžius, seimus. Jos iškabina
mos plevėsuoti valstybės, tautos 
švenčių dienomis. Mažo forma
to vėliavėlės segamos Įvairiomis 
progomis prie krūtinių.

Valstybei netekti vėliavos reiš; 
Iria netekti nepriklausomybės. 
Mūsų tėvynėje Lietuvoje yra už
drausta trispalvei plevėsuoti, tai 
ir parodo, kad ten laisvės ir ne
priklausomybės lietuviui nėra. 
Taigi vėliava yra laisvės simbo
lis. Vėliavos naudojamos prie- 
saikoms atlikti. Prisiekę bučiuo
dami vėliavą pažada būti jai iš
tikimi. Jos yra orumo, ištiki
mybės ir pažado tesėjimo sim
bolis. i

Kas negerbia savos vėliavos, 
tas nėra garbingas. Kas niekina 
valstybės vėliavą, tas nėra ver
tas gero piliečio vardo, o tokie

žmonės yra tautos išgamos ir 
valstybės išdavikai.

Ir šiandien, kuomet vėliavos 
yra draskomos, deginamos ir 
įvairiausiais būdais išniekina
mos, šauliai jas įsigyja, šventina 
ir gerbia.

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopa Chicagoje Įsigijo ir pa
šventino savo vėliavą. Tai gra
žus pavyzdys kitiems. Ši vėlia
vos įsigijimo šventė liks istori
joje įrašyta kaipo ištikimybės 
šaulių Sąjungos idealams diena. 
Didžiausi šaulių S-gos vado
vybė, džiaugiasi visi šauliai, kad 
vėliavų gretos didėja.

Tebūna ši pašventinta vėliava 
mums laisvės simboliu ir stipry
bės šaltiniu. Išlikime šauliu Są
jungos idealams ir šiai vėliavai 
ištikimi. Aukštai iškėlę, neški
me ją garbingai, tuomet išliksi
me lietuvybėje tvirti, o mūsų tė
vynės kovos golgotos kelias grei
čiau priartins Lietuvai laisvės 
rytojų.

Algirdas Budreckas

Prieš keturis metus 
dingo trys merginos

Liepos 2 dieną suėjo ketveri 
metai, kaip “lyg Į vandenį” din 
go trys jaunos moterys, nuva
žiavusios i Indiana Dunes Sta
te parką pasimaudyti Michigan 
ežere.

Jos buvo Miss Patricia Blou
gh, 19 metų amžiaus, Miss Ann 
Miller, 21 ir Mrs. Rene.Bruhl, 
19 metų. Atvažiavusios šešta
dienio rytą, liepos 2 dieną, Į 
parką, palikusios automobilį 
didžiulėje aikštėje, jos nuėjo i 
paežerę. Jų ieškoti pradėta, 
kai paplūdimyje buvo pastebė
ti jų palikti Manketai, rankš
luosčiai, piniginės su -?60 ir ąu 
tomobilio raktai. Automobily
je rasti persirengiant i maudy
mosi kostiumus palikti jų dra
bužiai. Keli liudininkai paliu
dijo, kaip vieno’ apie 25 metų 
amžiaus vyro lydimos jos suli
po į apie 16 pėdų ilgumo valtį 
ir nuplaukė link Michigan Ci
ty. Visos buvo geros plaukikės. 
Nuo tos dienos visi ieškojimai 
liko be mažiausių pasekmių.

Vieni yra nuomonės, kad 
jos buvo nužudytos, antri, tiki, 
kad jos tyčia pabėgo, nes Mrs. 
Bruhl sakydavusi, jog esanti 
nelaiminga savo šeimyniniame 
gyvenime, kita kai kam prasi
tarusi norinti “taip dingti, kad 
niekas nerastų”.

Jaunos išlepintos amerikie
tės gali isigeisti “dingti”, sako 
jų ieškotojai, bet nuo dingimo 
jau praėjo 4 metai ir jos per tą 
laiką subrendo, tad greičiau
siai būtų atėjusios i protą, nes 
žino, kaip dėl jų kenčia jų tė
vai ir artimieji giminės. Dėl
to nusveria pirmoji prielaida, 
kad jos buvo kokio protinio iš
krypėlio suvedžiotos ir nužu
dytos. Kad tokių bestijališkų 
protinių iškrypėlių netrūksta, 
gana prisiminti astuonių slau
gių studenčių nužudymą Chi- 
cagoje apie tą pati laiką.

Audra prie 99 laipsnių
i Liepos antroji sumušė visus 
rekordus, pasiekusi 99 laips
nius šilumos, kurią per keletą 
minučių nuniušė iki 68 laips
nių. staiga Ęįtkilusi nepapras
ta audra su “debesų prakiuri
mu”, nepaprasta liūtimi, su 
kruša’ ir su 103 mylių per va
landą greitumo vėju,

Audra smarkiai palietė Brid 
geportą, kur palies mero Da
ley kaimynystėje keli medžiai 
buvo išversti, k Gatvės beregint 
pavirto upėmis, Bet audra kaip 
greit užėjo, taip staiga praėjo.

Iki šiol liepos antrosios šilu
mos rekordą turėjo 1952 metai 
su 98 laipsniais aukščiau nulio.

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

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai 

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

INTERESTED .
IN THAT EXTRA INCOME I

Trylikos metų plėšikas 
suareštavo. apiplėštąjį

Vienas 13 metu amžiaus vai
kas Čhicagos miesto šiaurinėje 
dalyje praeitą ketvirtadienio 
rytą grižo namo šautuvu ir ma- 
rijuanos maišu nešinas. Moti
na pašaukė . .policiją, kuriai 
vaikas pasisakė apiplėšęs Nor- 
vin Grecno butą 5309 Kenmore 
Ave. Policija vaiką perdavė 
vaikų teismui, o pati nuskubė
jusi į Green butą rado dar še
šis plastikinius maišelius su ma 
rijuana, 5 automatinius pista- 
lietus su 500 šovinių, įvairių 
piliuliij ir kapsulių bei table
čių, kurias nusiuntė krimina
linei laboratorijai ištirti,be to 
dar rado 20 svarų karvių mėš
lo, kurs esąs primaišomas prie 
marijuanos, kad “cigaretės” 
geriau degtų ir daugiau jų bū
tų galima pagaminti.

One of the nation’s largest 
Miracle Fiber Wig companies 

needs you!

CALL MISS LIND

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
• NAMU IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

L K 
C W 
į®
3.11

3 S

Investment 
bonus plan. 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

-L’ V kJ,

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

NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL,— MONDAY, JULY 6, 1970

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390pos 9 d., 10 vai. ryto. Sophie' 

Barčus Radijo šeimos valan-! 
doj.

— Jaunuolis ir TAetuvos mei
lė — Onos Algminienės vaiz
delį perduos Alvudo Vaiku Te 
atras (dir. akt. Alfas Brinką, 
pad. Aldona Sobieskienė) šį pir-' 
madienį, liepos 6 d., 10 v. r. sa 
vo mėnesinėje 93 radijo valan- A. L. INSURANCE & REALTY

CTA VĖL PAKĖLĖ 
VAŽMĄ

Čhicagos tranzito adminis
tracija nieko geresnio neišgal
vojo, kaip vėl pakelti jau be 
to aukščiausią visoje Ameriko
je tranzito kainą. CTA tarybr 
nutarė pakelti autobusų važia
vimo kainą iki 45 centų, o su 
persėdimu iki 55 centų. Tai 
reiškia, kad važiavimas be per 
sėdimo pabrangintas 5 centais, 
o persėdimas dar 5 centais. Ka

— Aštuonioliktos kolonijos 
lietuviams gera: pažįstamas lat
vis Ignas Buks./ sunkiai serga. 
Anksčiau jis ilgus metus gyve
no pas St. Dargužj, bet paskuti
niu metu buvo persikėlęs pas 
Mykolą Stankūną, gyv. 3212 S. 
Halsted St., kurio telefonas yra 
326-5585. Dabirtiniu metu Ig
nas Bukss yra Čhicagos T. B. 
(džiovininkų) ligoninėje. No
rintieji plačiau susipažinti su li
gonio padėtimi, prašomi skam
binti minėtu te efonu. ./

— “Dainavos" Lietuviu Tau
tinio ansamblio naują valdybą 
sudaro: Aleksas Smilga — pir
mininkas, Albertas Stočkus — 
pirmas vicepirmininkas, Van
da Aleknienė-------antra vice
pirmininkė, Stefa Gruodytė — 
sekretorė, Vytas Badys — iždi
ninkas, Birutė Vindašienė — 
narė spaudos reikalams, Jonas 
Paštukas ir Eugenijus Slavins
kas — valdybos nariai.

— Nuo užgimimo drausmi
nimas — tikro žmogaus išaugi 
nimas, — 300 Alvudo radijo 
paskaita ši ketvirtadieni, lie-

dėlėje, Sophie Barčus Radijo 
šeimos valandoj. Dalyvauja 
Arvydas Žygas, Aldona Ankie- 
nė ir akt. A. Brinką.

— Irena K. Sankutė yra šv. 
Antano Taupymo ir skoli
nimo bendrovės raštinės vedė j 
ja. Tą atsakomingą darbą ji, 
dirba jau šešti metai. L K. San 
kūtė aktyviai dalyvauja Lietu
vos Vyčiuose ir yra tos organi
zacijos laikraščio redaktorė. 
Šv. Antano Taupymo ir Skoli
nimo bendrovė vra vienintelė 
lietuviška finansinė 
cero mieste bei jo 
ir daug patarnauja 
taip pat Čikagos

f Bendrovei vadovauja Juozas
F. Gribauskas.

— Dana Vitkutė baigė Illi
nois universiteto imedicinos 
fakultetą ir gavo daktaro dip
lomą dantų chirurgijoje.

— Tomas Jonaitis baigė auk
štesniąją mokyklą su specialiu 
atžymėjimu ir gavo Illinois 
valst. stipendiją.

— Lucillę Savickas ir Louis 
Dokas yra kalbėtojai organiza
cijų, pasisakančių prieš greit
kelio pravedimą (Čikagos piet
vakariuose. Jų pareiškimus ir 
logiškus samprotavimus iš
spausdino vietos laikraščiai.

G e n. T. Daukanto jūrų šauliu kuopos vėliavos pašventinimo metu raportą atiduoda Šauliu va 
dovybei šventės vadovas š. Mykolas Maksvytis.

Foto P. Maletos

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

GA 4-8654 ■

BUILDERS AND CONTRACTORS <
Namu Statyba Ir Remontas 

^M^AAW«**Xk*Ae**<*r*<^A***********<******

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

HI

LAIKRODŽIAI IR BRANGBNYBtS 
Pardavimu ir Taisymu 

2644 WEST 69th STREET 
Tel.: REpubllc 74941

AB ALL 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 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

Patogios lisimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 5a. Kedzie Ava. PR 8-2233

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

mechanikai, vilkikas. ,
RICHMOND AUTO SERVICE

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

REWRITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

Savo naminę vaistų 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody., 

! ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti" 
{lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvyktv klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta Ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

spintelę reikia 
tvarkingai ui-


