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MASKVOJE DAUG POLITINIŲ GANDU
MASKVA — Kaip visose valstybėse, kur diktatūra' varžo' 

spaudos ir žodžio laisvę, taip ir Sovietų Sąjungoje labai mėgstami ii 
. kartoti įvairūs gandai ir politinės pranašystės. Daug kalbų sukėlė ' I

vadas Leonidas Brežnevas serga kvėpavimo takų uždegimu. Jis | 
šią savaitę turėjo važiuoti į Rumuniją pasirašyti draugiškumo g 
sutarties, kurios pratęsimo terminas jau seniai.pasibaigęs. Kai B 
kurie stebėtojai todėl galvoja, kad Brežnevo liga yra “diplomati-! g 
nė”, nes jis nenorįs bučiuotis ir bičiuliautis su Rumunijos, kuri 
vis dažniau pareiškia savo nepriklausomumą nuo Kremliaus, va
dovais.

Yra Maskvoje gandų, kad 
Brežnevo liga yra vidaus politi
kos sukelta. Prieš savaitę įvy
kęs komunistų partijos centro 
komiteto posėdis dar nenustatė 
datos* partijos kongresui, kuris 
turėjo įvykti šių metų pavasarį. 
Kongresai yra svarbi sovietinės 
valdžios dalis. Jie turi įvykti 
kas ketveri metai ir tik dėl labai 
rimtų priežasčių kongresai ati
dedami. šis, 24-tas kongresas, 
nebuvo atidėtas ir visa eilė svar
bių Kremliaus vadų prieš Vy
riausio Sovieto rinkimus kalbėjo 
apie būsimą šiais metais kongre
są. Tik niekas dar nežino, kada 
būtent jis įvyks. Kongresui pa
sirengti reikia kelių mėnesių.

Maskvos gandonešiai kalba, 
kad kongresas atidėtas iki ru
dens, kad jis nesusikirstų su Le
nino gimtadienio minėjimais. Ki
ti, arčiau partijos viršūnių esą 
žmonės, kalba', kadkongresas

15 VISO PASAULIO

MONTREALIS. — Kanados 
lėktuve, kuris su 108 asmenimis 
sudužo Toronte, buvo ir 22 Ka
nados lėktuvų bendrovės tarnau
tojų ir jų šeimų nariai.

SAIGON AS. —Sąjungininkų 
ministerių konferencijoje, kurio
je dalyvavo Vietname kovojan
čių šalių atstovai, Amerika ir 
P. Vietnamas ragino visus duoti 
skubią paramą Kambodijai, kad

Amerikos tanku daliniai išvyksta iš Kambodijos. Pakeliui jie susitiko vietnamiečiy šarvuočius, traukiančius į 
Kambodiją.

PAVERGTU TAUTU SAVAITĖ ČIKAGOJE
Lietuviai, dalyvaukime Pavergtų Tautu parade L

ji galėtų pati gintis nuo komu- ?aver^U Tautų Savaitės paskelbimu Amerikos vyriausybė
viešai tarė prieš sovietinį kolonializmą ir pavergtųjų tautų nai
kinimą. JAV paragino pavergtuosius nepavargti, nenutilti ir 
šaukti už savųjų tautų laisvę. ; /

Prieš 30 metų Sov. Rusija oku- ■ ■ =

prastai patvirtina partijos kon
gresai.

Daug gandų sukelia Maskvo
je paties politbiuro sudėtis. Par
tijos viršūnė jau gerokai senste
lėjusi. Bendras vienuolikos po
litbiuro vyrų amžiaus vidurkis 
yra 63 metai. Patys pagrindi
niai politbiuro nariai: Brežne
vas, Kosyginas, Podgornas ir 
Suslovas yra dar senesni. Jų ke
turių amžiaus vidurkis yra 66 
.metai. Suslovas visą amžių bu
vo silpnos sveikatos, O Kosyginas 
irgi dažnai sirguliuoja. Pats jau
niausias politbiuro narys yra 
A. šelepinas, 52 m. Partijos va
dai negali susitarti, kuriuos po
litbiuro narius teks pakeisti, ku
riuos jaunesnius partijos narius 
priimti į aukščiausią Sovietų Są
jungos valdžios grupę. Jaunieji 

_ nekantriai laukia, o senieji ne
nori pasitraukti.

mzmo.
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

delegacija, vadovaujama valsty
bės planavimo ministerio Betten
court, atvyko į Kiniją, kur ji dvi (pavo Lietuvą ir pradėjo lietuvių
savaites tarsis su kinų vyriausy- į tautos naikinimą — genocidą; 
be apie politinio ir ekonominio Sovietų pavergti lietuviai yra 
bendradarbiavimo išplėtimą. Ma- nutildyti. Jie negali pasauliui 
noma, kad Kinija prašys prancū- (liudyti apie okupante žiaurumus, 
zų pard uoti karinės aviaci j os . ir j i ems at imta t eis ė reikalą u ti
lėktuvų — Mirage ir MystereJ Lietuvai laisvės. ~

KAIRAS. __ Suezo kanalo Ales esame laisvi ir privalome
Karčiųjų Ežerų dalyje nuo 1967 j šaukti ir reikalauti pavergtai 
metų buvo užblokuota 14 laivų, (Lietuvai laisvės. Mes turime pa
jų tarpe keturi britų laivai. Jų sakyti pasauliui tai, ko negali pa- 
įgulos apleido laivus ir išskrido j sakyti pavergti broliai tėvynėje, 
namo. Ateityje laivus prižiūrės 
Lenkijos ir Čekoslovakijos laivų 
įgulos, kurios irgi uždarytos 
ežere laukia savo laivuose.

Rusų siautėjimas 
Vilniaus gatvėse

Vilniaus KOB veikia... Tas

Sibiro kankiniai ir laisvės kovo
se žuvę partizanai.

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga visi lietuviai susitelkime 
į milžinišką būrį, į visų laisvę 
mylinčių lietuvių laisvės demons
traciją, kad mūsų balsas nu
skambėtu po visą Čikagą, Ame
riką ir laisvąjį pasaulį. Teišgirs
ta mūsų balsą ir pavergta Tėvy- 

'nė. Težino pavergtieji mūsų
KOB, tai tys raidės, žyminčios .‘broliai, kad mes jų nepamiršo-

VftlALJSĮOS ŽINIOS

rinkimuose ko- 
atstovai iŠ 35

Husakas teisina 
Dubčeko išmetimą fe
PR AG A. — Čekoslovakijos ko

munistų partijos vadas Husakas 
sekmadienį paaiškino Čekoslova
kijos žmonėms, kodėl buvęs par
tijos vadas Dubčekas buvo iš
mestas iš partijos. Husakas sa
vo kalboje per radiją pareiškė, 
jog Dubčekas buvo nuvedęs Če
koslovakiją ant bedugnės, kašto. 
Per trumpą laiką jis sugebėjęs 
taip suskaldyti partiją, kaip ji 
niekada anksčiau nebuvusi su
skaldyta.

Dubčekas nuvedęs krašto eko
nomiką į bankrotą, o užsienio 
santykiuose jis sugadinęs ryšius 
su Sovietų Sąjunga ir kitomis 
sąjungininkėmis valstybėmis. 
Čekoslovakija buvusi izoliuota ir 
didelių pavojų išvakarėse. “Ar 
to negana?”, klausė Husakas. Jis 
aiškino žmonėms, kad partijos 
vadovybė nutarusi viebalsiai iš
mesti Dubčeką iš partijos na
rių tarpo. Dubčekas turėsiąs

--- , — -j------ , ------ 
“Komjaunimo operatyvinį bū
rį”, kurio pareiga — ieškoti ne
gerovių, nurodyti į kaltininkus. 
Vieno tikrinimo,. gegužės mėn. 
•16 d., išdavos — būdingos ir jos 
kiek nušviečia sostinės Vilniaus 
gyvenimą, atvykėlių — rusų 
siautėjimą.

šį kartą pasakojama apie Jau
nimo sodą Vilniuje. “Reido” da-

me. Težino ir Lietuvos pavergė
jas, kad mes neliksime nutildy
ti žmonės ir laisvės kovos nie
kada neišsižadėsim.

Laisvieji lietuviai, Tėvynė šau
kia nors vieną dieną metuose pa
skirti Lietuvos laisvės kovai. Vi
si dalyvaukime didžiajame pa
vergtų tautų parade. Gausiu da- 

_ _ lyvavimu parodykime Amerikai,
lyviai “Komj. Tiesoje” (geg. 24) ]ęa(j gavo Lietuvai laisvės tvirtai 
atskleidė štai ką: jaunuoliai ties reikalaujame. Tegul mūsų bal- 
šokių paviljonu daugumoje — iš- s0 galingas aidas nuskamba Lie- 
gėrę, “ekstravangantiškai apsi- tuvoje ir kalba pavergtiesiems
rengę. Keisčiausiomis pozomis 
rodydami savo “vyriškumą”, su
gebėjimą vienas iš kito pasišai
pyti, piktina praeivius”. Vaikš
to, tvarkai palaikyti, draugovi
ninkai su raudonais raiščiais ir 
kas gi pasirodo? Du iš jų, V.- Ko
robovas ir V. Petrovas, buvo vi
siškai girti... Vėl — atėjęs prie 
šokių paviljono darbininkas A. 
šeterovas, neblaivus, kabinėjo- 
si prie žmonių, gi darbininkė Iri
na Lukoševič dalyvavo... mergi
nų muštynėse...

Visa tai vyko šių metų gegu
žės mėnesy, sostinės Vilniaus 
Jaunimo sode, saulėtą šeštadie
nį. (E)

lietuviams, kad laisvieji už Lie
tuvos laisvę kovojo, kovoja ir 
kovos, kol ta laisvė bus atgau
ta.

Čikagoje Pavergtų Tautų pa
radas įvyks liepos 18 d., 12 vai. 
dieną nuo Wacker Drive ir State 
gatvių sankryžos.

Čikagos Lietuvių Taryba ir 
LB Čikagos Apygardos Valdyba

priimti politinę atsakomybę už 
savo veikla.

Manoma, kad dabartinė čekų 
partijos vadovybė suorganizuos 
Dubčekui teismą.

BROOKLYNAS. — Liepos 4 
dieną vienas 16 metų jaunuolis 
šaudė raketas. Vienai neužside
gus, jis pasilenkė virš cementi
nio vamzdžio pažiūrėti, kas at
sitiko. Tuo metu raketa sprogo 
ir sulindo jam į kaklą. Pakeliui 
į ligoninę jaunuolis mirė. w

BARCELONA — Lėktuvo ne
laimėje žuvusių 112 asmenų pa
laikai buvo palaidoti kalnuose, 
kur įvyko nelaimė, netoli Arbu- 
cias kaimo.

♦ Kipro 
munistų parti j 
seimelio vietų lėmėjo 9 vietas. 
Tuo Kipro komunistai pasirodė 
esą stipresni ir už Italijos komu
nistų partiją, kuri rinkimuose 
surinko 27% balsų. Prie komu
nistų laimėjimo prisidėjo ir ar
kivyskupas Makakos, sakęs kal
bas prieš Nato organizaciją, ku
rią smerkia ir komunistai. Jie 
varo stiprią propagandą prieš 
Britanijos bazes Kipro saloje.

♦ Karinė vadovybė pranešė
apie trijų helikopterių praradi
mą Vietname, šiame kare Ame
rika neteko jau 3,387 helikopte
riu. ife f

♦ Jaunas vyras, kuris buvo 
pagrobęs Amerikos keleivinį lėk
tuvą ir nuskridęs į Kubą, vėliau 
iš jos sugrįžo. Dabar jis gavo 
bausmę — kalėjimą iki gyvos 
galvos.

♦ Izraelio kariuomenės štabo 
viršininkas pareiškė spaudos 
konferencijoje, kad Egiptas jau 
turi 15 myliu nuo Suezo kanalo 
sovietų rakfetų liniją.- čia esą ir 
naujausių SAlM^-3 raketų^, ku? 
rios numuša lėktuvus dideliame 
aukštyje arba visai žemai skren
dančius. Raketas aptarnauja so
vietu technikai.fe

♦ Britų vyriausybė paskelbė, 
kad ji steigs daugiau karinių ba
zių, jei komunizmo plėtėjai tęs 
savo ekspansiją.

♦ Buvęs Argentinos diktato
rius Peronas pareiškė, kad jis, 
laikui pribrendus, sugrįš į Ar
gentiną, kuri reikalainga pana
šios vyriausybės, kokią turi Kuba

'♦ Buvęs Čekoslovakijos prem
jeras černikas buvo suspenduo
tas iš komunistų partijos.

JAV karinės tarnybos biuro 
viršininkas pareiškė, kad apie 
4% jaunų amerikiečių spiriasi 
įvairiais būdais, nenorėdami tar
nauti kariuomenėje. Ypač jų 
daug esą Kalifornijoje.

CLEVELANDAS. — šio mies
to transporto bendrovės darbi
ninkai streikuoja ir autobusai 
mieste nevaikšto jau septynios 
dienos.

GENERALINIS UNIJŲ STREIKAS 
VALDŽIĄ PRIVERTĖ PASITRAUKTI fe r
ROMA. Pirmadienį pasitraukė Italijos koalicinė vyriausy

bė, o šiandien visos trys Italijos darbininkų federacijos paskelbė 
generalinį streiką, kuris ir buvo vyriausybės krizės priežastis. 
Kairieji socialistai vyriausybėje streikui pritarė, o kitos trys par
tijos: kriščionys demokratai, socialdemokratai ir respublikonai 
bandė visomis jėgomis streiko išvengti. Po fašizmo nugalėjimo 
Italijoje įvyksta jau 31-ma vyriausybės krizė. Prezidentas Sa- 
ragat pradėjo pasitarimus su italų partijų vadais dėl naujos vy
riausybės sudarymo.

Italijoje šiais metais jau buvo 
daug atskirų unijų streikų. Ir 
šią savaitę streikuoja laikraščių 
spaustuvių darbininkai, tačiau 
šios dienos didesnis, visas unijas 
apimantis streikas, yra pirmas 
po ilgesnio laiko. Streiką šau
kia komunistų kontroliuojama 
Generalinė Darbo Federacija, ka
talikų vadovaujama Italų Darbi
ninkų Sindikatų federacija ir so
cialdemokratų vadovaujama Ita
lijos Darbo unija, ši paskutinė 
grupė pirmadienį, vyriausybės 
spaudžiama, pareiškė, kad ji ne
pritaria . generaliniam streikui, 
tačiau jau buvo per vėlu.

Vyriausybė iširimui daug pa
dėjo kairiųjų socialistų pastan- 

reikšmingas pasikeitimas.' Per sos bendrai su komunistais su
peikiąs egiptiečių priešlėktuvi- daryti provincijų valdžias Tus- 
nė gynyba numušė 11 Izraelio canijoj ir Umbrijoj. šis žygis 
lėktuvų. Manoma, kad Egipte jau : nustatė prieš kairiuosius socia- 
baigiama ■ įrengti stipri sovieti- Ristus kitas tris vyriausybės koa- 
nių raketų linija, kuri ateityje licijos grupes.
vis rimčiau trukdys Izraelio la- Italijoje seniai
kūnams pulti Egipto taikinius, reikalauja socialinių reformų.

Sekmadienf Egiptas vėl pa-..Darbo-žmonėms trūksta butų, 
skelbė numušęs du Izraelio Phan- trūksta susisiekimo priemonių, 
tom lėktuvus. Izraelis pripažino, Unijos reikalauja švietimo, se- 
kad vienas buvo numuštas. Egip- nelių priežiūros, sveikatos re
tas paskelbė, kad kapitonas Za- formų ir darbininkams mokesčių 
mir Amoz ir leitenantas Levi 
Amos paimti į nelaisvę.

Sovietų lakūnai jau kovo mė
nesį sustabdė izraelitų įskridi- 
mus giliai į Egiptą. Dabar ban
doma sustabdyti ir Suezo kana
lo pakrančių puolimus. Nežiū
rint nuolatinių izraelitų puoli
mų, matyt, egiptiečiams pasise
kė įrengti prie Suezo gan stiprią 
raketų bateriją, kurios statybos 
darbus Izraelis bandė sutrukdy
ti.

Nors Egiptas sakosi numušęs 
11 Izraelio lėktuvų, Izraelis pri
sipažįsta praradęs tik tris, kas 
irgi yra labai daug — per vieną 
savaitę.

lėktuvų nuostoliai
KAIRAS. — Izraelio-Egipto 

fronte paskutiniu metu įvyko

Meksikoj išrinktas 
naujas prezidentas
MEKSIKA. — Meksikoje sek

madienį įvyko prezidento, sena
to ir Atstovų Rūmų rinkimai, 
kuriuos laimėjo valdančioji Ins
titucinė Revoliucinė 'partija— 
PRI. Prezidentu išrinktas Luis 
Echeverria Alvarez 48 metu am
žiaus, jis bus prezidentu 6 me
tus. Pareigas jis pradės gruo
džio 1 d.

Dvi kitos partijos išstatė 
kandidatus, tačiau jos nelaimė
jo daug vietų. Revoliucinė par
tija valdo Meksiką nuo 1929 me
tų. Partijos rėmėjai yra darbi
ninkų unijos ir valstiečių orga
nizacijos. Mažiausias nuošimtis, 
kurį gavo'šios partijos kandida
tas į prezidentus, buys# 1952 me
tais gauti 75 nuošimčiai visų bal
sų. Paskutiniuose rinkimuose 
1964 metais už Dias Ordez bal
savo 88 nuošimčiai.

Revoliucinės partijos vyriau
sybė, kuri save laiko originalios 
Meksikos revoliucijos vėliavos 
nešėja, nepakenčia kitų, jaunes- 

| šių “revoliucionierių”. Jaunųjų

Darbininkai Italijoje seniai

sumažinimo. Didelė nusiskun
dimų priežastis yra infliacija.

Iš keturių partijų0 sudaryta 
valdžia yra nepaslanki. Parla
mente yra nelengva pravesti rei
kiamas reformas, italų biurokra
tija yra nerangi, todėl ir geriau
sieji valdžios sumanymai lieka 
neįvykdomi. Darbininkai šiuo 
streiku siekia paskubinti valdžią 
daryti seniai reikalingas refor
mas.

Pasitraukusios vyriausybės fi
nansų ministeris Luigi Preti, so
cialdemokratas, pareiškė savo 
kalboje, kad šios dienos genera
linis streikas kainuos Italijai pu
sę nuošimčio metinės gamybos 
ir dar apsunkins ekonominę pa
dėti, fe

GVATEMALA. — Naujas 
Gvatemalos prezidentas Carlos 
Manuel Arana Osorio pradėjo pa- 
reigas. Jis yra žinomas kovoto
jas prieš komunizmą ir buvo iš
rinktas demokratiniuose rinki
muose.

WASHINGTONAS. — Hon- 
duro-Salvadoro pasienyje buvo 
nušautas paliaubų prižiūrėtojų 
grupės narys, Nikaragvos kari
ninkas, kapitonas Ramiro Gon
zales.

BRIUSELIS. — Nato valsty
bės svarstė sovietų atsakymą į 
pasiūlymą derėtis dėl karinių jė
gų sumažinimo Europoje.

sukeltos riaušės pernai buvo ryž
tingai numalšintos ir studentų 
vadai dar dabar sėdi kalėjimuo
se. Daug studentų riaušėse žuvo.

Todėl šiuos rinkimus, jaunimo 
grupės boikotavo. Iš 22.8 mili
jonų balsuotojų pirmą kartą bal
suoti galėjo ir apie 3 mil. jau
nuolių tarp 18 ir 20 metų, tačiau 
mažai jų balsavimo teise pasi
naudojo.

Princą Sihanouka
c * (r

nuteisė sušaudyti
PHNOM PENSAS. — Kam

bodžos karinis teismas nuteisė 
“in absentia” buvusį valstybės 
vadą, princą Sihanouką mirties 
bausme už valstybės išdavimą ir 
korupciją. Teismas vyko tris 
dienas ir nusprendė princui 
atimti Kambodijos pilietybę ir 
konfiskuoti visus princo ir jo 
žmonos turtus.

Princas buvo kaltinamas tė
vynės išdavimu, susidėjimu su 
komunistais, nelegalių mokesčių 
ėmimu, ekonomikos sabotažu, 
asmeniniu praturtėjimu iš vals
tybės lėšų, maisto pardavinėjimu 
komunistams ir kitais nusikalti- 
mais.

Gynėjai tvirtino teisme, kad 
konstitucija neleidžianti teisti 
valstybės galvos, kad princą ga
lima teisti tik už nusikaltimus, 
kuriuoš jis padarė po jo nuverti- į
mo. Tačiau paskirti advokatai- 
gynėjai per daug nesistengė Si- 
hanouko ginti ir jam gresia su
šaudymas, jei jis patektų j da
bartinės valdžios rankas.

Stebėtojai tvirtina, kad to 
teismo vyriausybei nevertėjo 
ruošti. Princo pusėje nebuvo jo
kių liudininkų, prokurorų kal
tinimai buvo menkai pagrįsti. 
Manoma, kad valdžiai rūpėjo nu
savinti princo turtus ir šis teis
mas davė tam legalinį pagrindą.

Gub. Rockefellerio 
proklamacija

Ryšium su birželio 15 d. so
vietų okupacijos ir išvežimų Į 
Sibirą sukaktimis, New Yorko 
valstijos gub. N. Rockefeller pa
skelbė tokio turinio proklamaci
ją:

“Sovietų Sąjunga 1940 m. bir
želio 15 d. įsibrovė ir okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Gy
ventojai priešinosi šauniai, bet 
nesėkmingai.

Sovietai, nesugebėjo palaužti 
jų dvasios, deportavo ir ištrėmė 
į vergų darbo stovyklas Sibire 
700,000 tų valstybių gyventojų. 
Tai įvyko 1941 m. birželio 15 d.

New Yorko valstijos Senatas 
ir seimelis- (Assembly), tai tu
rėdami galvoje, manęs prašė, 
tam žiauriam įvykiui prisimin
ti, paskelbti proklamaciją.

Dėl to aš, Nelson A. Rockefel
ler, New Yorko valstijos guber
natorius, šiuo skelbiu 1970 m. 
birželio 15 dieną, kaip dieną 
New Yorko valstijoje, kuria pri
simenamos masinės lietuvių, lat
vių ir estų deportacijos į Sibi
rą”.

šiai proklamacijai priimti bei 
paskelbti žymiai prisidėjo New 
Yorko valst. seimelio narys John 
T. Flack, tos pačios valstijos se
natorius Martin J. Knorr ir kiti 
parlamentarai. (E)
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STENKIMĖS teisingu 
ATSAKYMU PASINAUDOT?

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____

VISUOMENĖS PAGALBA SVEIKATOS ATSTATYME

Tik visi bendromis jėgomis pajėgsime padėti atsta
tyti chroniškai paliegusiųjų sveikatą.

Gyvenimo tiesa

Kaip užsidegusio namo negali kiti pyragai esti su chroniškai 
užgesinti pats vienas — šau- 
kiesi visuomenės išlaikomų gais
rininkų pagalbos, taip ir kiekvie
no chroniško suluošimo atveju 
visuomenės pagalba yra būtina, 
norint galimai geriau sveikatą 
atstatyti, šiame krašte daug kas 
daroma luošųjų susveikimui — 
rehabilitacijai, bet dar toli gra
žu iki patenkinamo patarnavimo. 
Duokim tokia Medicare, ji chro
niškai paliegusiųjų — artrito su
luošintųjų beveik negydo — ne
moka už jiems teikiamą fizinę 
terapiją ligoninėse, jei gydyto
jo nepažymėta, kad ta žmogaus 
liga šviežiai — prieš kokį mėnesį 
prasidėjus. Juk tai pasityčioji
mas iš žmogaus; pas kokį Medi
care amžiaus sulaukusį žmogų 
reumatas iš nakties atsiranda. 
Tai tik labai reti atvejai. Dau
guma tokio amžiaus žmonių reu
matą turi nuo senai — nuo jau
nesnių dienų. O kada senatvėj 
labiausiai tokiems reikalinga

_ pagalba —■ jie prie Medicare pri
klauso — jiems pagalba atsako
ma. Ir dar prieš tokias žmonėms 
labai ribotas Medicare teikiamas 
geroves protestuoja žmonišku
mo nustoję tūli gydytojai. Me
dicare už seno suluošėjimo fizinę 
terapiją nemoka. Taip ir verčia
mi gydytojai apeiti Medicare ne
tikusį nuostatą — meluoti, būk 
pas tą senelį reumatas tik va
kar — prieš mėnesį prasidėjęs. 
Tada paliegęs žmogus iš namų

. gali eiti Medicare sąskaiton gy
dytis ligoninės fizinės terapijos

_ skyriuje (Physical Therapy). Ir 
tai pirmiausia turi sumokėti S50 
deductible, o po to 20 % - visų 
kaštų, nes tik 80% gydymosi iš
laidų sumoka Medicare. 

- 
Luošumo tvarkymas — r 
brangiausias gydymas

Chroniškai paliegusiųjų svei
katos atstatymas —rehabilitaei- 
ja yra vienas iš brangiausiai kai
nuojančių gydymosi būdų. Toks 
brangus jis bus ir ateityje, nes 
reikia daug tinkamai išmokytų 
medicinos darbininkų, ir ilgą lai
ką tokie' darbininkai turi dirbti 
su chroniškai paliegusiuoju. Tai 
nėra gimdymo pravedimas, aklo
sios žarnos išplovimas, ar skran
džio žaizdos gydymas. Tos ir pa
našios kitos ligos daugiau ar ma
žiau greitai sutvarkomos. Visai

sunegalavusiais — artritikais, 
suparalyžuotais, ar cukrinės'li
gos sumenkintais asmenimis. Jų 
sveikatos atstatymas iki labiau
siai galima laipsnio visada yra 
sunkus ir ilgai besitęsiąs.

Geras darbininkas pirmiausia 
griebiasi už sunkesnio darbo — 
lengvesnį jis atlieka jau kiek 
pavargęs. Pradėkime ir mes 
sunkiausią darbą: imkime gydy
ti pabėgusiuosius mūsiškius. 
Nors tai ilgai užtruks ir bran
giai kaštuos, bet apsimokės: at
statytos sveikatos žmonės nebus 

.toliau paliegėliai — jie gaus dar
bo ir galės jį dirbti.
Paprasta apdrauda neapmoka 

Chroniškų negalių

Tvarkingas žmogus rūpinasi 
savo ateitim. Jis apsirūpina ap
drauda aštrios ligos atvejais. To
kia apdrauda' (insurance) neap
moka žmogaus chroniškų ligų 
atvejais. Daug daugiau yra tokių 
žmonių, kurie suserga chroniško
mis ligomis. Jie palieka nedar
bingi. Jų apdraudos kompanijos 
nedraudžia. Tokioje savo nelai
mėje chroniškai sergantieji krei
piasi į tris vietas: pas savo gi
mines, pas įvairias draugijas ir 
pas valstybines įstaigas. Kai ku- 

į rie didesnieji medicinos centrai 
(Medical Centers) teikia tokiems 
pagalbą veltui. Tokia vieta (pvz., 
Chicagoje) yra St. Lukes-Pres- 
byterian Hospital Clinic, Cook 
County Hospital clinic ir dauge
lis kitų didžiųjų ligoninių, ypač 
žydų.tvarkomų turi tokias klini
kas. Bet tai tik lašas, jūroje: to
li gražu ne visi chroniškai ser
gantieji pasinaudoja minėtomis 
klinikomis. Mat, tos klinikos gy
do tik neturtingus luošuosius be 
atlyginimo (indigent patients) . 
Kas turi šiokį tokį turtelį — tu
ri gydytis savo lėšomis. Jis greit 
pasidaro taip neturtingas, kaip 
bažnyčios pelė, nes jokia kišenė, 
neskaitant milijonieriaus, neiš
sigali ilgesniam laikui mokėti di
delius, pinigus chronišką ligą be
sitvarkant. Kai kiek pasiturin- 
tysis. tampa besigydydamas .be
turčiu. — tada jis gauna iš Wel
fare leidimą gydytis be atlygi
nimo minėtose klinikose.

J . Tokia apverktina padėtis yra 
šiame karšte sunkiau suse
gusiems ir ilgiau ligai užsitę- ne parama, instrumentų bei įran-

Virginijos valstijoje esančios požemi
nės Luray olos kasmet susilaukia 
apie pusę milijono lankytojų. Jos bu

vo atrastos 1878 m.
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sus, bei luošu po ligos likus, čia 
tas toks apleidimas ligonių yra 
greitai tausytinas dalykas. Turi 
kuo greičiau ateiti į šį kraštą 
visuotinas draudimas valdžios 
priežiūroje. Tada, kaip kituose' 
kultūringuose kraštuose, visi vi
sokiomis ligomis sergantieji 
gaus nemokamą, bet atsakančią 
priežiūrą ir gydymą. Dirbkime 
visi, kad greičiau toks teisingas 
žmonių gydymas šiame karšte 
būtų įstatymais įgyvendintas. 
Nos ir priešinsis šimtai medikų 
draugijų, jei žmonės bus ganė
tinai šviesūs ir veiklūs, visuoti
nas visų žmonių, apdraudimas 
bus gyvu kūnu stojęs šiame 
krašte. Visi mes esame pajėgūs, 
veikti į politikus — tik nemiego
kime. .. .
Daug dirbama —L dar daugiau 

reikia dirbti

Fizinės terapijos tikslas yra 
suteikti jėgaj pacientui, kad jis 
pajėgtų dirbti. Šitokio tikslo at- 
siekimui daug dirbama. Pirr 
miausia atliekamas mediciniškas 
ligonio apžiūrėjimas — įvertini
mas jo stovio. Antras darbas 
— gydymas visais galimais bū
dais, pritaikant visas priemones 
pritaikytas sergančiojo reikala
vimams. čia priskaitoma prote
zai, fizinė terapija, užsiėmimais 
gydymas, iš naujo išmokymas 
darbų ir specialiems darbams 
žmogaus parengimas. Amatų iš
mokymas, ypatingų sunkenybių 
asmeninis tvarkymas ir profesi- 

1 jai parengimas kartu su pinigi-

kių parūpinimu, taip pat ir kny
gomis bei susisiekimu aprūpini
mas laike treniravimosi įeina į 
virš minėtą valdžios pastango
mis teikiamą luošiesiems pagal
bą, Pagaliau, valdžios įstaigos 
stengiasi parūpinti darbo mi
nėtai pagelbėtiems ligoniams. 
Tik reikia mums kiekvienam jau 
dabar save pradėti vispusiškai 
stiprinti geru maistu, žmonišku 
jausmu — kitiems atsidavimu 
savais darbais ir protingu galvo
jimu. Teisingai lavindami kūną, 
žmoniškai atsinešdami link ar
timo ir protingai savo gyvenimą 
tvarkydami, mes pajėgsime ilgo 
amžiaus sulaukti nepalūžę nei fi
ziškai, nei jausminiai nei proti
niai. Visi turime apie save ga
nėtinai pavyzdžių, kai per 80 me
tų slenkstį persiritę žmonės yra 
darbštūs, artimui paslaugūs ir 
protu-šviesus. Lavinkime ir mes 
dabar visas tris savas ryškiau
sias gerybes: kūną, jausmus 
(emocijas) ir protą —• nesigai
lėsime taip darę, kai tinginiai 
apie mus vos pusamžio sulaukę 
virs pūzdrais.

Gero niekada nebus perdaug
Nors ir daug kasinėtai padaro

ma senesniųjų žmonių gerovei, 
bet tai tik lašas jūroje, kiek rei
kėtų padaryti. Daug yra sene
lių, kurie yra taip paliegę, kad 
jokiu gydymu negalima jų atsta
tyti darbui. Bet juos gydydami 
galime taip pagerinti jų stovį, 
kad jie galėtų patys save aptar
nauti. Tokiems būtinas atsakan
tis gydyų^ ir mankštinimas — 
jų lavinimas. Taip pat ir jauni 
luošais tapę gali daug gero susi
laukti iš tinkamo jų gydymo ir 
fizinės terapijos. Jie galėtų išsi
lavinti savęs aptarnavimui. Ta
da palengvėtų šeimai našta. Da
bar randasi, daugelis- tokių luo
šųjų, kurie negauna iš niekur pa
galbos: nepadeda jiems nei vi
suomenės organizacijos bei pri
vatūs sambūriai. Tokiems pa
galba turi, būti parūpinta neto
limoje ateityje. Tai mūsų visų 
rūpestis turėtų būti, jei mes dar 
ir toliau save norime lietuviais, 
krikščionimis ir žmonėmis va
dintis. Mediciniškos pagalbos 
technika ir aparatūra per pasku
tinius dešimtmečius' labai pato
bulėjo, tik mes ^tobulinkime sa
vas širdis, protus ir kūną geres
niam šiandieninės medicinos pa
jėgumo pritaikymui kiekvienam 
pagalbos reikalaujančiam mū
siškiui.

Pasiskaityti: litram B. Moss, 
M. D.: Caring for the Aged.

nos paveikslas savo elgesiais, truks ilgai — po 25 minutes gy- 
Mano nervai jau ima neatlaikyti, dytojo jos globojimas kas savai- 
Kartais darbe pasijuntu kaip tę gali tęstis du-tris metus. Iš- 
sapne esąs, o darbas atsakingas.' kreiptą prigimtį reikės tiesinti, 
Kartais apie skyrybas galvoju, ■ mat, įpratimas į blogį yra ant- 
ir nežinau, kas toliau daryti ? i ras prigimimas. Vilties nenu- t - * •

Atsakymas. Negerai, kad su
sirūpinai kas daryti tik tada, 
kai dviejų vaikų susilaukei su 
pusiau iškepta žmona. Tamstos 
vargai tegu būna aukojami ‘vi
siems mūsiškiams ir mūsiškėms 
— pasimokysime visi, kurie dar 
kopūstgalviais neišvirtome. Rei
kalas labai svarbus, žmogus 
tampa tikru žmogumi tik tada, 
kada jis sužmoniškėja trejopai: 
kūnu, protu ir jausmais. Tams
tos žmona subrendo tik dvejopai: 
kūnu ir protu. Ji yra silpna jaus
mais (emocijomis). Už tai li- 

.guistai ir elgiasi. O taip ji su- 
silpo todėl, kad negalėjo sustip- 
ėti jausmais taip susilpusios mo
tinos auklėjama. Jei vaikas nuo 
mažens nepatirs tikros motinos 
meilės — jis jos niekada gyve
nime negalės kitam parodyti sa
vais darbais. Todėl nepyk ant 
savos žmonos — ji yra ligonis, 
jausmų nusilpimu ji negaluoja. 
Mylėk — priimk savon širdin to
kią, kokia ji yra. Specialistai jai 
padės savo silpnybę nugalėti. Tai 
jos reikalas yra savo silpną vie
tą sustiprinti. Tamsta jai tal
kinsi, jei būsi tikras vyras ir 
tėvas nekreipdamas dėmesio į 
žmonos, liguistus elgesius. Juk 
nepykstame ant kosinčio senelio 
ar šlubuojančio senelės — jie 
taip, elgiasi, nes liguisti savaip 
yra. Tik pagiję nuo ligos, jiedu 
nustos kosyt ir šlubuot. Taip bus 
ir su jūsiške. Būtinas jai paty
ręs, žmoniškas, šviesus ir gabus i 
gydytojas. Ligos gydymas už-1

stok. Apie divorsą negalvok, nes 
tai nėra sunkenybių šalinimas, 
bet, galvą pametus, prarajon 
žengimas. Toliau irgi geras vy
ras būdamas, dar šiandien siųsk 
žmoną pas gydytoją. O mes vi
si įsidėmėkime; negimdykime 
nė vieno vaiko, jei jam tikros 
meilės nesugebame suteikti. Ki
taip — tokių ir panašių artimo 
niekintojų eilės niekada mūsų 
tarpe nesibaigs. Tik pažvelkime 
Į mūsų visuomeninį gyvenimą 
_ kiek čia daug pamazgų palie-

ja ant geriausių — darbščiausių 
lietuvių galvų visokie jausmais 
nenįmokusieji. Užtai dirbkime, 
kad kuo mažiau netėviškų tėvų 
mūsų tarpe rastųsi — tada ne
subrendusių vaikų mūsų visuo
menėje bus nežymus skaičius. 
Tik nuo tada ir prasidės žmoniš
kesnis, šviesesnis ir laiminges
nis mūsų gyvenimas. Tad visi į 
svarbiausią darbą — savęs ir ar
timo žmoginimą!

0NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

1970 Plymouth-Duster
Plymouth VaHottf 

Duster 2-Door
Coupe

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

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

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515
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INSURED
UP TO

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

•

V

% PER ANNUM

OF $5000 0R MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

j %% PER annuj^

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

5 )4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

!4% PER annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

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

6215 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

Uošvė ragana, žmona jausmais 
galvoja, vaikai abiejų neklauso, 
tūkstančiai piliulių skrandžiui 
nepadeda — pasikarti nenoriu— 

kas daryti?

Klausimas. Prašau, daktare, 
patarti, kaip man išsigydyti 
skrandį. Jau du metai jaučiu ja
me peteliškes plazdenant. Per- 
švietęs gydytojas sakė turiu 
“jautrų skrandį”. Tūkstančiai 
surytų įvairiausių tablečių tik 
vidurius sukietino, bet “peteliš
kių” iš vidurių neišvarė. Kas 
man daryti,,kad po susipykimo 
•su žmona, visa pekla skrandyje 
sukyla. Mat, mano žmona ma
ne įtarinėja, visokiais žodžiais 
mane niekina. Užtenka, kad kai
mynei “labą dieną” pasakau — 
ir jau prasideda žmonos ataka 
ant manęs. Esąs aš tinginys, 
nors tūkstantinį žaliukų atnešu 
į namus kas mėnuo, dirbdamas 
ilgas valandas. Ji ir angelą ap
juodintų. Aš visur einu — va
žiuoju tik su sava šeima: žmona 
ir dviem vaikais. Mums su pri- 
siega nuolat peršantis, ėmė vai
kai mudviejų su žmona neklau
syti. Kai aš vaikui prasižengus 
darau pastabą, tai žmona visom 
keturiom ant manęs. Ji jaus
mais galvoja, ne protu. Visada 
aš turiu būti kaltas. Mano'Uoš
vė išmokė mano žmoną nuo ma
žens nekęsti artimo. Girdi, jei 
tu kito neniekinsi — tave per 
kvailą kiti laikys. Taip ir laikosi 
manoji savo motinos mokyklos. 
O ta uošvė tai pikčiausios raga

EXTRA-CAPACITY
NO-FROST 

FOOD CENTER 
ON WHEELS

MODEL CSF19E *

•-30^4“ wide, 19.0 cu. ft. big

• 5.49 ėu.ft freezer holds 
up. to 227.1 pounds of food

• 12.47 cu. ft refrigerator

• No-Frost throughout

• Roll-out wheels

• Automatic ice maker 
accessory (optional at extra, 
cost) can be installed in this 
refrigerator now when you 
buy it... or it can beadded

- anytime later

• Four adjustable cantilever
- shelves in refrigerator

• Slide-cut meat pan

• Slide-out crisper •

• Set-in freezer rack

•r Ten door shelves

• Covered cheese 
compartment

• Covered butter bin

• Juice-can rack

• Cushioned egg racks

• Three Easy-Release
> ice-cube trays and bucket

• Automatic interior lights

EASY TERMS

' PRospect 6-1790



KELIOS PAS 
MŪSŲ TAUTINĘ

Paskutiniu laiku tiesiog vir
te užvirė anie musu
tautimu
ani*3 Cjrpn/^mfpufJnin 
Šok i n vorHnn miicu.
Ties ha mii-
SU iftnnvgfpg

kurie Tvraz^Ho not. nrie 
Tnusn vi«u aki»- tai ionnimfK 
klins uzaunn fnK nuo T.iefnvos. 
svetimuose kraštuose, bet nasi- 
SVent^s nuknią viso govn lais- 
valpiki Ii ef p viekam
Šokini. Snnndo^ t^ko ekąifvti. 
kad vienas tautiniu ?okin šni
pes norima išaukštinti, n kitas 
tuo lyg ir nuvertinti. Man at
rodo. kad čia niekas tuo nu
vertinimu -visai nesirūnina. 
Anie tai niekas ir nekalba. 
Tautiniu šokiu šventės Čikago
je tai naikiai irodo. čia mato
me. kaip dešimt tūkstančiu 
bilietu buvo išnarduota ir kain 
buvo nusiminė tie, kuriems bi
lietu pritrūko.

Tačiau spaudoje dauginusią 
“pylos” gauna Grandinėlė, ku
ri dabar važinėta po Pietų 
Ameriką. Grandinėlė yra kal
tinama dėl tautiškumo stokos, 
dėl tautinių drabužių spalvų, 
dėl šokių judesių. 0 kaltinin-

G. NARUTIS

TAROS DEL
J ŠOKIŲ GRUPIŲ 
kas vra pats vadovas L. Sacvs. 
ne« Hs susitiko su atvaziavnrin 
iš Lietuvos J. Untriui, liaudies 
ansamblio “Lietuvos” vadovu.

Paskutini karta mačiau 
(Ti’nndfoAfo 1069 m. lankričio 
39 d. "č’kagoie. Ma’-i'OS vo-do 
mer<u>»čjyi rimnarifos ęalėfo 
todėl ir kvta kla»>si»v»«s. .kodėl 
in. tautiniu d’-nhnžin spalvos 
vra nelietuviškos? .Ink mūsų 
senovės audėios naudojo visas 
laumes įuostos spalvas. Tain 
nat los ausdavo i audinius rū
tos žaluma ir biiūnu raudonu
mą, linu žydruma. Tai matvti 
senose juostose, lovų užtiesa
luose. sifonuose, prijuostėse. 
Ypatingai žymus spalvų įvairu
mas vra kapsu Prijuostėse, 
kur tulpės ar snaigės išaustos 
ant tamsaus duuno. Todėl na- 
sakvti, kad tautiniu drabužiu 
spalvos vra nelietuviškos — 
vra gana keista. Čia reikėtų gi
lesniu sfudiiu ir įrodvmu. Man 
atrodo, kad Grandinėlės, kaip 
ir kitu tautiniu šokių' gruniu, 
drabužiai (vpač mergaičių) 
yra geri. Galima pašakvti. kad 
gal kurios spalvos perdaug 
jausta, arba — maišyti žemai
čiu su dzūkų ar kapsų. Tiesa,

scenoje buvo galima pastebėti 
(kalbu apie mergaičių išeigi
nius, ilgus tautinius drabu
žius) kad prie šviesaus vilnie- 
tiško sijono buvo tamsi zana- 
vykiška prijuostė. Tačiau *dau- 
gi a tįsia apie tautinius drabu
žius galėtų pasakyti meninin
kai p. p. Tamošaičiai, kurie 
Žemės ūkio rūmų pavesti, va
žinėjo po Lietuvą, rinkdami 
žinias apie tautinius drabužius. 
Tą visą surinktą medžiagą iš
spausdino “Sodžiaus mepe” 
1939 m. N uo tada nustatyti sri 
tiniai drabužiai vyrų ir mote
rų. Tačiau yra labai sunku 
gauti ir brangiai kainuoja tu
rėti grynai žemaitiškus ar 
aukštaitiškus drabužius. Visai 
nieko nekenkia, jei kapsų si
jonas pridedamas prie šiaurės 
aukštaičių drabužių. Pastebė
jau spaudoje, kad Lietuvoje 
jau dažnai keliamas klausimas 
dėl tautinių drabužių stilizavi
mo. žinoma, puolami tie, ku
rie viską aukoja scenai, o tau
tinius drabužius taip nustiliza- 
vo, kad jie pasidarė panašūs Į 
gruzinų ar viduramžių riterių 
pilyse gyvenančių damų suk
nias

Grandinėlės šokėjai apsiren 
girną scenoje įvairino. Jie šo
ko su išeiginiais — šventiniais 
drabužiais; vienas mergaičių 
šokis buvo šokamas su stili-

Kansas įavy elevatoriuje darbininkas, 
neturėdamas kur atsisėsti, pasidarė 

sėdynę iš savo kastuvo.

išsiskirstė, su skiųbėlėmis ir net gėlėmis 
toliau tebe- kurių didžiausias puokštes (ži- 

stovyklą, nonia popierinių)
įkačergų nešioja 
'dar vyrai.

.... . — • •
ri Todėl nustatvti judesio lietu 

‘ ‘ 2-viŠkumą kartais vra gana sun
ku. Vienam šokiu vadovui ju
desys atrodo tikrai ‘ tautiškas 
o kitam — baletas. O pašok’.', 
šokį kokios nors senos moė-iu- 
tės, aišku, kad mūsų mergaitės 
dabar pašoks daug grakšč ia u 
ir gražiau.

' Dėl Grandinėlės programos.

buvo ta, kad jau daug geriau 
suktinis, negu polka. Jie 
gražiai tą polką pašoko, 
užbaigimu — paskutiniu 

norėtųsi ko 
, o ne per 
atkeliavusios 

čekiškos po’kos. Tas pats tryp
tinis irgi būtų tikęs <’• ig ge
riau pabaigai, negu Greitpol- 
kė, nes jo nors lietuviškas var 

Pasirodo, kad Grandinė- 
senais šokiais.

bet
Įspūdžiu taip ir i 

iškėlę ant nors lieluviškesnio, 
po sceną ir lenkus pas mus t •

da”. Vieni tvirtino, kad dai- lėtas ir ištęstas. Taip pat olan- 
nos melodija yra slaviška, o dai šoka su klumpėmis, filipj- 
kiti, kad ne. Viskas baigėfti nai su lazdomis, o meksikiečiai 
tuo. kad komisija 
O skautai taip ir
dainuoja apie jūrą 
puodus ir čigonus.

Todėl apie mūsų liaudies šo
kiu tikrai lietuviškus judesius! 
vra sunku ką nors aiškiai pa
sakyti, Daug kas spėlioia, ir 
tuo tik daugiau viską sumaišo. 
Juk mūsų šokiai nėra ištirti, 
nėra nustatytas ju amžius, nė
ra tinkamai sugrupuoti, kur 
baigiasi žaidimas, o kur prasi
deda tikrai suaugusiu liaudies 
šokis. O tas dapbas kažin ar 
bus -kada atliktas. Juk ratelius, kuri buvo atlikta 
prasilenkimus .pynima, landy- metais lapkričio mėn. č>kago- 
ma, vartus, žvaigždutės turi .je, daug kas atkreipė dėmes;, 
ir kitos tautos savo šokiuose,*Ar nė būtų buvę geriau, nes 
bet mes tų judesių nelaikome Grandinėlė yra tautinių šokių 
skoliniais. Juk kiekviena tau--grupė, jei nešoktų pradžiū
ta gali susikurti panašius šo- je programos kadrilių ir polkų, 
kius. Teko matyti švedus, šo-!O. taip pat ar reikėjo užbaigti 
kančius visai panašų , šokį į visą programą Greitpolke? Ar 
mūsų Kubilą. Tik jų šokėjai. nebūtų gražiau, jei užbaigtu 
buvo seni vyrai ir moterys, to-programą kokiu nors lietuvis-;Pa“ la,n suvo šokiui sugalvojo 
dėl jų šokio tempas buvo labai ku šokiu? Daugelio , nuomonė' (Nukelta j 5 psl.)

d as.
lė nesitenkina
bet duoda ir naujų, kaip Mer
gaičių gija ir kt. Dėl lietuviš
kumo būtų galima pakeisti 

įLenciūgėlio vardą, taip pat ir 
Lczginėlės — jei tai yra Lezgin-

pračiusiais
O dėl Sadutės norėčiau pasi- 

kvti tai, kad jeigu dėti — tai 
tik mokyt. E. šlekienės sukur
tą Sadutę. Kai iš Sadutės pa
darė Lietuvoje vestuvini šoki, 
tai suklaidino šokiu vadovus, 
šokėjus, žiūrovus ir net Lietu
viu Enciklopediją. Mokyt. E. 
šiekienė pati sukūrė Sadutę ir

Now at GLASER’S

A cool 10,000 btu’s 
Only$ 19995

'''•Don’t wait another minute to get com- 
I fortable. Install this Quiet Kool 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 Kool operates on any adequately

i wired ’15-volt outlet.

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

Pun built-in Installation is j 
complete. You’re 
ready for quick 
cooling comfort!,

Place your 
airconditioner weather tight 
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zuotais trumpais sijonukais, 
nors mes žinome, kad lietuvai
tės, mažos mergaitės nešiojo 
tik ilgus sijonėlius. Tačiau tas 
šokis scenoje visai tiko, nes tai 
buvo tik vaikų žaidimas. Vie
nas šokis buvo su darbo dra
bužiais (taip pragramoje para
šyta). Mergaitės šoko su nuo
metais, skarelėmis; galvų ka
rūnom ir galionais. Vyrai — su 
skrybėlėm, klumpėm ir t. t. 
Gaila, kad mergaitės neturi 
gintarų, nes labai dažnai šok
damos paberia. Jei Grandinė
lė būtų dainų ir šokių liaudies 
ansamblis, tada galėtume pa
matyti mergaites ir su gintaro 
karoliais.

Grandinėlė mus žavi ne tik 
savo gausumu, grakščiu šokių 
atlikimu, jų įvairumu, bet 
taip pat krinta i akis tvarkingas 
visų apsirengimas. Ypačiai 
daug kas pasigėrėjo mergaičių 
galvų sutvarkymu. Nė vienos 
nėra ilgais hypių plaukais. Vi
sos gražiai sušukuotos; galvų 
papuošimai puikiau uždėti, nes 
niekad neteko matyti, kad nu
kristų karūna ir butų mindžio
jama po kojų, čia jau yra tik
rai nuopelnas visų grupės va
dovu, o ypatingai | tų moterų, 
kurios, išleidžia į -scenų taip 
grakščias ir gražias lietuvaites.

Dabar dėl judesių ir šokių 
lietuviškumo, čia yra daug 
klausimų, o dar daugiau neaiš
kumų, nes tik nuo 1935 m. pra
dėta tikrai liaudies šokiais rū
pintis. Iki tada šoko Suktini, 
Noriu miego, Klumpakojį, šie 
šokiai, nors ir yra skoliniai, 
kaip visos polkos ar valsai, pri
gijo laiudyje ir jau laikomi 
kaip savi, ypač Suktinis.

Kai 1936 m. mūsų pirmoji 
grupė turėjo važiuoti į Lon
dono tarptautinę šokių šventę, 
teturėjo tik Kubilų, Blezdingė 
lę ir Kepurinę. Daugiausia 
liaudies šokiais susidomėta, 
kai 1937 m. švietimo ministeri
ja išleido gimnazijoms ir pro
gimnazijoms aplinkraštį ieš
koti senoviškų šokių; arba sti
lizuoti jau turimus žaidimus 
mokinių varžyboms. Nuo tada 
tai jau pa kaimus pradėjo va
žinėti mokytojai ir mokiniai. 
Niekas tada nekėlė klausimo, 
ar šokio -judesys lietuviškas, ar 
rusiškas, ar lenkiškas. Kiek
vienas norėjo atrasti ką nors, 
dar nematyta. Ar su šokiais, 
tur būt, bus lygiai taip, kaip 
su mūsų dainomis?. (Prisime
nu dar nepriklausomoje Lietu
voje skautams buvo primesta, 
kad jie dainuoja nelietuviškas 
dainas. Tada skautų vadovybė 
sudarė sąrašą dainų ir prašė 
švietimo ministeriją, kad nu
statytų, kurios dainos yra tin
kamos, o kurios atmestinos. 
Sudaryta muzikų komisija pra 
dėjo darbą. Bet galų gale ko
misijos nariai susiginčijo dėl 
dainos — “Baltos burės plaz-
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UNIVEST TAUPYMO
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Raginkite savo apylinh 
augti ~ taupykite!

-Pas mus’ taupomi jūsų pinigai atlieka du
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siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
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Pašto reformavimas
Pašto tarnautojų (labiausiai laiškanešių) savo rū

šies ultimatumas, kad jie vėl paskelbs streiką, jeigu jiems 
nebus pakeltas atlyginimas, išjudino Kongresą. Kadangi 
nebuvo mažiausios abejonės, jog tai yra įimtas Įspėji
mas ir streikas gali tikrai įvykti, tai Kongresas pagaliau 
prezidento Nixono paruoštą projektą paštui reformuoti 
ėmėsi rimtai svarstyti. Pirmiausia tą projektą svarstė 
Atstovų Rūmai ir ji su kai kuriomis pataisomis didele bai- 

- sų dauguma priėmė. Atėjo'eilė Senatui tą projektą svars
tyti. Jau buvo kilusi baimė, kad iki nustatyto streikui 
termino projektas ten nebus priimtas. Laimei, to neatsi
tiko: dauguma senatorių pasisakė už projektą ir už teisę 
pašto tarnautojams steigti savo uniją.

Po ilgos kovos, po didelių pastangų pagaliau ir Kon
gresas pasisakė už pašto reformavimą ir jo visos sistemos 
pertvarkymą. Ir reikia pasakyti, kad su tuo reformavi
mu buvo per daug ilgai užvilkta. Jokis kitas federalinės 
valdžios departamentas nebuvo taip atsilikęs, kaip paš
tas. Nuo Benjamin Franklino laikų pašto patarnavimas 
mažai tebuvo modernizuotas. Toji sistema, kurią Įvedė 
Franklin (pirmasis pašto viršininkas), su kai kuriomis 
pataisomis tebeveikia ir dabai'.

Tos sistemas trūkumai buvo jau seniai jaučiami. 
Kartkartėmis buvo daromi žygiai tą sistemą pertvarkyti, 
ją pakeisti. Bet visos pastangos nueidavo niekais. Apie 
pagrindini sistemos pakeitimą Kongresas ir girdėti ne
norėdavo.

K Ir tai visai suprantama kodėl. Pašto tvarkymas bu
vo (kol kas ir tebėra) labai glaudžiai susietas su politika, 
— gal tiksliau su pątronatu. Nuo senatoriaus malonės 
priklausė šimtai politinių darbų. Mat, jis parenka kandi
datus didesinių ir mažesnių miestų pašto viršininkų pos
tams. Savaime suprantama, kad parinkdamas tuos kan
didatus, jis nelabai tesivaduoja jų kvalifikacijomis, jų 
tinkamumu eiti pašto viršininko pareigas. Kandidatais jis 
parenka “savo žmones”, kurie jam “atsilygina” rinkimi
nės kampanijos metu; visokiais būdais ji remdami.

Kiekvienoje valstijoje tokių politinių darbų, kurie 
priklauso nuo senatoriaus, yra labai daug. Visai supran
tama, kad nuo privilegijos tuos darbus “dalinti”, senato- 

‘ riams nebuvo lengva atsisakyti, štai kodėl jie ir nebuvo 
linkę pritarti pašto reformai, kuri siaurino jų privile
gijas. Į

Tačiau pašto patarnavimo susmukimas ir Įvykęs

Pulk. Kazys Škirpa, Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys, pasakė pagrindinę kalbą

(Tęsinys)'
Visais tais skaitlingais įstaty

mais Lietuva buvo padaryta mo
derniai organizuota valstybe, pri
lygusią įstatimdavystės srityje 
kitoms civilizuotoms Vakarų val
stybėms, kartais net jas pralenk
dama. Be to, jais buvo padėti 
teisiniai pagrindai tolimesniam 
jos progresavimui ir nustatytos 
gairės sekusiam po to nepriklau
somybės laikotarpiui.
' Kada po 20 metų Lietuvą išti
ko jos 1940 metų didžioji nelai
mė ir veiklesnieji jos sūnūs pa
sijuto priversti vėl sielotis Lie
tuvos likimu, pirmieji ėmėsi ini
ciatyvos ne kas kitas, kaip buvę 
Lietuvos kariuomenės kūrė j ai- 
savanoriai, savo 1918—1919 m. 
kovos žygiais pravėrę lietuvių 
tautai duris į Lietuvos St. Sei
mą. Pagal formalinius davinius 
jų buvo per 12,000, kurių dau-

(, •
guma buvo susitelkę į Lietuvos 
Savanorių-Kūrėjų Sąjungą, o da
lis tebetarnavo kariuomenėje ka
rininkais ir virštarnybiniais pus- 
karininkais.

Man į 1940 m. birželio galą su
rizikavus nuvykti į Kauną asme
niškai susipažinti su padėtimi po 
sovietų įsibrovimo į mūsų kraš
tą, kreipėsi Į mane vienas po kito 
buvę mano kovos draugai — sa
vanoriai Gužas, Bobelis, Gustai
tis, Pečiulionis, Saladžius, ša- 
rauskas ir kiti, norėdami su ma
nim pasitarti. Jie akino , mane, 
kai Savanorių Sąjungos kongre
so savo laiku pripažinta buvus 
pirmuoju lygių tarpe, kad im
čiausi-iniciatyvos ir duočiau nu
rodymų kaip visiems laikytis bei 
kaip pasiruošti naujam kovos pa
siryžimui už Lietuvos nepriklau
somybę, išnaudojant jau tada vi
sų jų numatytą Berlyno-Mask-

pašto tarnautojų streikas įtikino ir senatorius, kad to
liau nebeįmanoma tenkintis atgyvenusia savo dienas paš
to sistema, kad reikalinga ją iš pagrindų reorganizuoti. 
Pasekmėje jie pasisakė už prezidento Nixono pasiūlytą 
projektą, kuris jau kitais metais ir bus pradėtas igyven-

Koks tas projektas ir kokiu budu jis pakeis dabarti
nę pašto sistemą?

Pagal priimtą projektą pašto departamentas bus pa
naikintas, o sudalyta speciali valdžios agentūra, kuri ir 
tvarkys visus pašto reikalus. Toji agentūra veiks nepri
klausomai: nustatys mokesčius siuntiniams, skirs paš
tams viršininkus, samdys darbininkus bei su jais tarsis 
dėl algų; modernizuos pašto patarnavimą, įvešdama nau
jausias mašinas, kurios žymiai paspartins visą darbą.

Tos agentūros taryba visa tai galės daryti savaran
kiškai, jai nereikės dėl mažiausio menkniekio kreiptis Į 
Kongresą ir prašyti sutikimo, kaip tai daroma dabar.

Kaip žinia, pašto departamentais neša nemažai nuos
tolių (apskaičiuojama, kad šiais metais tie nuostoliai 
sieks apie 1,800,000,000 dolerių). Prieš kelias savaites pre
zidentas Nixonas kreipėsi Į Kongresą, prašydamas pa
kelti kainas už siuntinėjimą laiškų, laikraščių ir kitų da
lykų. Nesutiko. Mat, nepatogus laikas; rudenį.visoje ei
lėje valstijų įvyks svarbūs rinkimai (senatorių, ir kongre 
sininkų), tad toks pakėlimas daugeliui, kandidatų gali 
pakenkti! ' '1

.... Agentūros tarybai su tokių “politikavimu” nereikės 
skaitytis, jos veikimas tuo politikavimu nebus suvaržytas.

Agentūrai perėmus pašto tvarkymą į savo rankas, 
taip pat bus skiriamas vyriausias pašto viršininkas, bet jis 
valdžioje nebeužims tokio, posto, kokį, jis užima ..dabar, 
— jis nebebus kabineto narys. Todėl ir politikavimui ne
bebus vietos: pirmiausia bus atsižvelgta į tai, kad pašto 
viršininkas būtų kvalifikuotas asmuo.

Tai tokios pašto reformos. męs susilauksime .kitais 
metais. Kaip ji bus gera, kaip ji veiks — parodys ateitis. 
Reikia tikėtis, kad ji bus pranašesnė už-dabar veikiančią 
sistemą, kuri juo tolyn, tuo labiau siūbuoja ir dėl kurios 
patarnavimo nusiskundimai vis didėja. .

vos pakto susisprogdinimo pro-

Čia negaišiu laiko nupasakoji
mui to, kaip man, vienam buvu
sių Vilniaus pirmųjų savanorių 
sumaniai pagelbėjus, pavyko pa
sprukti’ iš sovietiškojo okupan
to jau tiestų j mane nagų ir ko
kių žygių — laimingai grįžus j 
savo postą Berlyne — ėmiausi 
suūrimui veiklesniųjų bei ryž- 
tingesniųjų mūsų tautos elemen
tų į konsperatyvišką, besąlygi
nės tautinės vienybės ir kari
nio susidrausminimo organizaci
ją. Ji buvo pasiyadinusi Lietu- 
vių^Aktyvistų Frontu, su kovos 
padaliniais visur, krašte, užsi
maskavusiais įvairių - įvairiau
siais pasivadinimais geresniam 
apsisaugojimui nuo sovietiškojo 
okupanto šnipų. Apie tai, kaip 
vyko pasiruošimas 1941 m. bir
želio 23 dienos herojiškam pasi
ryžimui, aš esu parašęs plates
nius atsiminimus su daugel reik
šmingų istorijai dokumentų, tik 
nežinia iš kur galėčiau susilauk
ti piniginės paramos knygai iš
leisti.

šia proga tepastebėsiu, jog sa
kytas sukilimas pavydo ne tiek 
dėl to, kad buvo iš anksto supla
nuotas, bet svarbiausia todėl, 
kad sovietinio siautėjimo žvėriš
kumai mūsą krašte verste ver
tė lietuvį griebtis ‘ginklo -ir kad 
mūsų jaunimas buvo per 20 me
tų laisvo valstybinio gyvenimo 
išugdytas savanoriško Tėvynei 
.pasiaukavimo dvasioje. Todėl 
1941 m. kovotojiškas sąjūdis už 
naują Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą buvo nemažiau, bet 
dar labiau ryžtingas,kaip tas, ku
rį lietuvių tauta parodė 1918— 
1919 metais. Tą paliudija, pa
vyzdžiui, kad ir tas faktas, jog 
1941 m. birželio 23 dienos su
kilime dalyvavo apie 120,000— 
130,000 vyrų, taigi daugiau kaip 
Lietuva buvo sumobilizavusi 

'1919—1920 metais per karą dėl 
nepriklausomybės.

Birželio 23 dienos herojišku 
aktu buvo pademonstruota prieš 
draugą ir priešą, kaip kad ir vi
są pasaulį lietuvių tautos valia 
už valstybinę nepriklausomybę, 
nunuogintas Maskvos- melas apie 
Lietuvos būk savanorišką įsijun
gimą į Sovietų Sąjungą, grąžin
tas pasitikėjimas savo jėgomis 
ir geriausių mūsų tautos sūnų 
kraujo-auka pakartotinai sustip
rintas St. Seimo proklamuotasis 
politinis apsisprendimas. Jis ne
buvo joks laikinis, bet apsispren
dimas visiems laikams, neatšau
kiamai ir nepakeičiamai, kaip bū
na neatšaukiami ir nepakeičia
mi visi kiti istorinio pobūdžio 
aktai ir faktai.

Tiems, kurie perša mums rei
kalauti Lietuvai naujo apsi
sprendimo, turėtume atsakyti 
trumpai: ačiū, lietuvių tauta sa
vo sprendimą už laisvę ir vals-

tybinę nepriklausomybę padarė 
jau prieš 50 metų pagal visus de
mokratijos ir tarptautinės tei
sės kodeksus. Joks naujas apsi
sprendimas jai. nebėra reikalin
gas. Kiek jos tas apsisprendi
mas yra tvirtas, tą parodo jos 
sudėtos aukos kovose už teisę į 
valstybinį savistovumą, būtent:

1) Nepriklausomybės Kare 
1918—1920 metais žuvo kauty
nėse 1172 karių, jų tarpe 96 ml 
rę nuo žaizdų ir 78 žuvę šauliai- 
partizanai; sužeistų buvo -1175, 
iš. jų 163 liko invalidai, be to, 
2611 buvo atsidūrę ligoninėse 

'nuo sužeidimų ir ligų.
2) žuvusių l^ike 1941 m. bir

želio 23 dienos sukilimo priskai- 
toma per 4,000, kurių tarpe apje 
2,000 žuvusių kautynėse, apie 
1,500 išžudė rusai sprukdami iš 
mūsų krašto, ir keli šimtai su
kilėlių, kuriuos nužudė vokiečiai 
būk per nesusipratimus.

' 3). Partizaninėse pasipriešini
mo kovose prieš sovietą okupa
ciją jau po antrojo pasaulinio ka
ro žuvo — pagal pačių Sovietų 
šaltinius — apie 30,000 vyrų.

Mūsų mažai tautai šie visi 
nuostoliai buvo labai skaudūs, 
juo labiau, kad kovon už’ tautos 
politinius idealus pirmieji pa
prastai atsiskubina geriausieji 
jos sūnus.

Gerbiemieji, aš siūlau pagerb
ti tas aukas atsistojus vienos mi
nutės susikaupimo tyla... Pa
gerbta. Ačiū.

šios skaitlingos žmonių gyvy
bės aukos vaizdžiau, kaip memo
randumai svetimų valstybių di
plomatinėms kanceliarijoms, pa
sako, jog lietuvių tauta reika-

lauja ir nesiliaus reikalavusi, kad. 
Sovietų neteisėta okupacija Lie-; 
tuvoje būtų pašalinta pagal di-| 
džiųjų valstybių karo meto įsipa-| 
r ei go j imas. Pagal juos suvere-| 
ninės teisės ir laisvas valdymą-1 
sis tautų, kurios buvo jėga pa-| 
jungtos, turėjo būti atstatyti. | 
Taigi ir Lietuvai jau turėjo būtil 
gąžintas valstybinis suverenu-1 
mas atitinkamai jos Steig. Sei-| 
mo autoritetingiausiai paryškin-1 
tam lietuvių tautos apsisprendi-1 
mut I

Negaliu susilaikyti čia nepa-1 
reiškęs, jog vien gražių paguo- f 
dos žodžių apie nepripažinimą | 
priverstino įjungimo Lietuvos į į 
Sov. Sąjungą lietuviui, kenčiau- | 
čiam jau-25 metus nuo pasikar-1 
tojusio sovietiniai — komunisti- g 
nio jungo, nebeužtenka. Lietu- f 
vių tauta tikisi iš JAV-jų, kaip | 
galingiausios pasaulyje demokra g 
tijos, konkretesnių Lietuvai.nuo | 
to jungo bei-neteisėtos -Sovietų i 
okupacijos išlaisvinti pastangų, g

Lietuvos 1918—1919 metų sa- g 
yanoriUz pasiaukavimas Tėvynei | 
gelbėti, .jos 1941 metų sukilėlių- | 
aktyvistų ryžtingumas kovai už ; 
tą patį idealą ir jos laisvės kovo- \ 
tojų-partizanų heroizmai antra
jam pasauliniam karui jau pasi
baigus testiprina mus tikėjime 
į Lietuvos- išsilaisvinimą- ir te- | 
inspiruoja priaugančias: mūsų | 
tautos kartas užpildyti Lietuvos | 
istori j ą nauj u laimėj imo lapu, se- | 
naj ai kartai pasitraukiant dėl su- į 
senėjimo jaunimui iš-kovos* ke- f .

I
Dėkoju visiems jums už dė- | 

mesį mano pareikštoms min- i 
tims! . (Pabaiga) |

i

VLADAS CIVINSKAS

Juodasis Princas jau penki šimtai me
tų yra Anglijos karalių akmuo. Kur ir ka
da jis rastas, žinių nėra. Pirmą kartą isto
rijoje jis minimas 1367 m., kai Kastilijos 
karalius Don Pedro sumušė Granados ka
ralių ir, pasigrobęs ano lobius, tarp jų 
rado ši akmenį. Karalius HenrikasV šiuo 
akmeniu buvo pasipuošęs savo šalmą. 
Agincourto mūšyje tik šis šalmas išgelbėjo 
Henriko V gyvybę nuo baisaus kunigaikš
čio d'AIencon smūgio. To smūgio išvengė 
ir Juodasis Princas, Kromvelio laikais pa
gal Parlamento patvarkymą visos kara
liaus brangenybės buvo parduodamos iš 
varžvtiniu. Juodasis Princas buvo Įvertin
tas juokingai maža 4 svarų sterlingų kai
na. Kas jį nupirko, žinių nėra. Kai lik 
karalius Karolis II atgavo sostą, jis vėl at
sirado tarp karaliaus brangenybių ir ten 
išliko iki mūsų laikų. Juodasis Prihcas 
yra stambus akmuo, 5 cm. ilgio, su skylele 
grandinėlei, kuri tačiau užkimšta rubi
nais.

Timuras, kol buvo rubinu, .buvo pats 
didžiausias iš jų visų, bet dabar jis likos 
tik bene pačiu dkįgįausiu spineliu. Jis yra 
361 kt dydžio. Pirmą kartą jis minimas 
Indijoje prieš 600 metų Khiraj i Alarn (Pa
saulio Dovana) vardu. Ilgą laiką jis buvo 
dingęs iš akių, bet ir po ilgesnio laiko jo 
tapatybę buvo nesunku nustatyti iš Įrašų,

padarytų, persų kalba ir arabų rašmenimis, i ūžiamasis žodis. . Kainų skirtumai tarp 
įrašas gana ilgas ir mini, kad šitas akmuo 
yra vienas iš 25.000 karaliaus Sahib Qui- 
ran brangiųjų akmenų, o taip pat nurodo 
vardus visų karalių, kuriems jis priklau
sęs iki 1754 m. Karalius Sahib Quiran ir 
yra garsusis nukariautojas Timuras, isto
rijoje dar žinomas Raišuoju Timuru, 14 
šimtmetyje sukūręs milžinišką imperiją 
nuo rytinių Indijos pakraščių iki Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos sienų.

Timuras mirė 1405 m., ir nuo tada šis 
akmuo keitė vieną po kito valdovus, eida
mas iš j’ankų i rankas, ir kiekvienas iš jo 
valdovų, tarytum save įamžindamas, 
liepdavo jame įrašyti savo vardą. Ir taip 
iš šitų. įrašų žinoma, kad iš Timuro jį bu
vo paveldėjęs jo sūnus Mir Sah Rukh, vė- 
liau Mirza Ulug Beg ir tt. 1739 m. persai 
užkariavo Indiją, likvidavo Mogulų di
nastiją ir visus jų milžiniškus lobius, anuo 
metu vertus 30 milijonų svarų sterlingų, 
kas dabar būtų mažiausia 2 milijardai do 
lerių, išsivežė iš Delhi. Timuras buvo tarp 
išvežtųjų brangiųjų akmenų, ir apie 100 
metų apie jį nieko nebuvo žinoma. Tik 18-19 
m. jis vėl iškilo istorijoje, kai Rylų Indijos 
Kompanija, ^sugrobusi milžiniškus turtus 
Indijoje, jį kartu su garsiuoju Koh i nur 
deimantu pasiuntė į Angliją ir atidavė ka
ralienei Viktorijai. '

Kaip ir visų brangiųjų akmenų, taip ir 
rubinų ir safyrų kainas apsprendžia ne jų 
vardas, bet akmens kokybė ir šlifas. Spal
vos grožiui ir žaismingumui, akmens skai
drumui ir šlifo tobulumui priklauso spren-

menkų ir aukštos kokybės šių akmenų to
ki kolosalūs, kad pirkėjas, vertindamas 
akmeni, turi būti ypatingai atsargus. Skai 
drieji rubinai ir safyrai, šlifuoti apvaliuo
ju šlifu, yra kelis kartus pigesni už brili
antiniu šlifu šlifuotus, nors jie būtų visai 
tos pačios kokybės, ir. todėl suprantama, 
kad visi brangiųjų akmenų kategorijos ru
binai ir safyrai sutinkami dažniausiai bri
liantiniame šlife ii. tik retkarčiais — eme- 
raldiniame.

Gerų spalvų, bet. nepakankamo skaid
rumo akmens, šlifuojami apvaliuoju šlifu, 
atskleidžia švelnią pablyškusią žvaigždę, 
iš centro visais šešiais spinduliais siekian
čią akmens pakraščius. Tai taip vadinami 
žvaigždiniai safyrai ir žvaigždiniai rubinai, 
šitam fenomenui sąlygas sudaro pats ak
muo.. Korundas gamtoje randamas taisyk
lingais šešiašoniais kristalais, kurie, ap
lyginti iš viršaus ar iš apačios, tarytum 
parodo per kristalo vidurį einančias “siū
les”, sudarančias žvaigždės iliuziją.

žvaigždiniai rubinai ir safyrai neturi 
tikrojo safyro ar rubino puikumo, bet jie 
populiarūs ir mėgiami, žvaigždihių safy
rų yra žymiai daugiau, negu žvaigždinių 
rubinų, ir už tat jų kainos žymiai žemes
nės. Bet ir patys geriausi šie žvaigždiniai 
akmens yra nepalyginamai pigesni už ge
rus safyrus ir rubinus.

Geros kokybės Buriuos rubinai, ak
mens maždaug 5 — 8 kt dydžio, dabar 
kaštuoja po 3..3(h) — 5.000 dol. už karatą.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

£

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

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti. NAUJIENOSE.

Prašome siųsti, čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

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

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Ne už akmenį, už jo karatąl Jei toks ak
muo išimtinai geros kokybės .ir taip vadi
namos “balandžio kraujo” spalvos, jis 
mažiausia 50% brangesnis.

New Yorkas yra vienas pačių didžiau
sių pasaulyje brangiųjų akmenų pardavi
mo centras, bet ir čia surasti porą tokio 
dydžio akmenų būtų sunkokas uždavinys.

Siamo ir ICeylono rubinai yra pigesni. 
Jie arba kiek per tamsūs, arba kiek blan
kesni, labai primena geros spalvos spene
lius ir granatus. Bet ir šie rubinai, jei tik 
jie kiek geresnės kokybės, ir jei nemažesni 
5 — 8 kt. dydžio, kainuoja po 1000 dol. už 
karatą.

Prieš kelerius metus rubinų rasta Tan
zanijos kalvose, Afrikoje. Jie kokybe ge
rokai prastesni už Azijos rubinus ir gero
kai panašūs į Pietų Afrikos granatus, su
tinkamus rinkoje “cape ruby” vardu. Tie 
5 — 8 kt. akmens kaštuoja po 800 doL už 
karatą. •

Mažų rubinų, iki pusės karato dydžio, 
kainos retai prašoka 150 dol. už karatą. 
Tokio dydžio prastos kokybės akmens dar, 
pigesni. Apvalai šlifuoti rubinai, maž
daug 3 — 4 mm. diametro nesunkiai gau
nami po 25 — 35 dol. už karatą, čia kainos 
žemos dėl trijų pagrindinių priežasčių: 
mažų rubinų randama nepalyginamai dau
giau, negu didesniųjų, apvalusis šlifas yra 
pats lengviausias ir pats pigiausias ir apva
liuoju šlifu šlifuojami prasčiausios koky
bės. akmens. —-

žvaigždiniai rubinai — Star rubies — 
geros kokybės ir geros spalvos, jei tik pa-

siekia 10 k t dydžio, jau sunkiai gaunami 
po 1500 doL už karatą; nors prieš dešimti 
metų jie buvo dukart pigesni. Rinkoje to
kių rubinų labai maža. Mažesnių žvaigž
dinių rubinų kainos jau žymiai žemesnės. 
Geros kokybės 2 kt toki rubiną nesunku 
gauti už 300 dol., o jei jis ypatingai geros 
;kokybės, jo kaina tebus tik tris karius di
desnė. žvaigždiniai rubinai J3 — 4 mm. di
ametre dydžio gaunami po.50.— 75 dol. už 
akmenį.

Kašmiro safyrai, jei jie išimtinai geros 
■spalvos ir kokybės, o taip pat bent 10 kt. 
dydžio, po 2000 dol. už karatą-arba 20,000 
dol. už akmenį dabar jau gauti be galo sun
ku.. Prieš dešimtį metų jų kainos nesiekė 
800 dol., už karatą.

(Bus daugiau).

BRANGENYBIŲ PREKYBA

Savininkai V* ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys— Aukso ir kt. papuošalai — 

/šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab- 
i ras, porcelianas, ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, Ill.
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite

Jos visad, rašo

t*
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, KvSi&z 
IR GERKL83 LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolefu PRospect 8-3229 
Rozid. tolof.: WAlbrook 5-5076

, Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima u R susitarus.

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374-aul2

f t I ž i i 1JL

DR. S. BIEZ1S 
f»lsf4 PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antraaienuus ir penktadiFniRi^ 
Iteciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISU VALANDOS.

oairatL, penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optomelrisLas

DR. EDMUHD L C1ARA
Z/V7 OtST SlKbcT 

leu GR 6-24U0
.'aL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—-±, antrad., penkt. lu—4, ir

sestad. 10—2 vaL

Rez. GI 84)873

DR. W. M. fciSlN - E1S1NAS 
AKUScKUA IK MUfERŲ LiUOŠ 

GINEKOLOGINE chirurgija
6132- bo^Kedzie Ave.,. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siuepio, skamointi Ml 3-00U1.

DR. A. JENKINS
GYDY TOJAS IRCH1KURGAS 

3844- WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
Priima tik susitarus. - 8

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 6062$
Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymes 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tol.: F Ron tier 8-1882

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
•R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

FCRADINSKAS1
Lengvieji vėsintuvai 

TIK 60 SVARŲ 
Langan įstatomi 
PER MINUTĘ

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

į

-

i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue
" Chicago, 11L 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

s VIDAUS LIGŲ SPEC.
<■ 2454 WEST 71st STRBET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- 
’ dienio iki penktadienio 10—U 

vaL ryto, — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto-

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

Ę. K S K U R S I J O S

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vai.; antrad. 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 71st St. 
Tel. 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
v 10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta. 

Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

(Atkelta iš 3-čio psL)
tokį vardą iš Sąduta-tuta prie
dainio 1939 m. gimnazijų var-; 
žyboms. šokis pirmą kartą bu j 
vo sušoktas Ukmergėje, šokio 
muzika buvo sukurta muzikos 
mokyt. J. Linkevičiaus, kuris 
jau yra miręs. E. šlekienė Sa
dutės šokio su jokiomis vestu
vėmis nejungė. O jau 19-18 m. 
p. Lingio išleistoje “Lietuvių 
liaudies šokiai” knygoje Sa
dutė padaryta mergvakario 
jaunosios atsisveikinimo šo
kiu. Jaunosios atsisveikinimo 
šokio mūsų senose vestuvėse 
niekur nėra. Juo labiau šlekie- 
nės Sadutė negali “būti, nes ji 
sukurta tik 1939 m.

Grandinėlės sušokta Sadutė 
daugeliui priminė amerikoniš
kas vestuves. Kai nuotaka ėjo 
per scenų, tai buvo toks vaiz
das, kai amerikoniukės baž
nyčioje eina prie altoriaus, pa- 
vilkdamos vieną koją.

E. šlekienės Sadutė tiktų 
kiekvienos programos pradžio
je, nes tas šokis yra pavasario 
pasveikinimas, džiaugsmo šo
kis, šokamas su gėlėmis. Apie 
Sadutę tikros žinios to šokio 
sukūrimo yra aprašytos kny
goje — “Mūsų šokiai”, išleis
tos 1962 m. Čikagoje. J. A. V. ir 
Kanados I-sios Tautinių šokių 
Šventės Komiteto.

Birutė PūkeleviČiūtė 
įsigijo

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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
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Kažin kaip Lietuvoje? Ar 
niekas ir nekreipia dėmesio į 
naujų šokių sukūrimą ar kitų 
asmenų sukurtų šokių stiliza
vimą? Gal ir tenai, taip kaip 
čia — jei man patinka ir gražu, 
tai aš taip ir šoku, O senutė 
Šlekienė, kuri gyvena iš kuk
lios pensijos Biržuose, juk ne
gali pasakyti tokiems šokių va 
dovams, kurie yra apdovanoti 
Lenino ordenais ar turi liau
dies garbės .artistų titulus, 
kad “jūs ten liaukitės terlioję 
Sadutę!”

Nežinau, kokią programą 
Grandinėlė nusivežė į Pietų 
Ameriką, bet reikia manyti, 
kad jei ir pašoks kokią polką, 
tai dar nereikia bijoti, dėl jos 
tautiškumo^."

Grandinėlės pasisekimas, tur 
būt, glūdi šokių įvairume. Šo
kėjus sekti yra tiesiog džiaugs
mas. Vieni išbėga iš scenos — 
kiti įeina. Grandinėlėj jos vi
sų vadovų puikiai paruošta, 
išlaiko žiūrovą iki programos 
pabaigos.

O išlaikyti tokį vienetą (dau
giau kaip 50 asmenų) yra ne
lengva. Čia nuopelnas yra na 
vien vadovo L. Sagio, bet ir 
kitų bendradarbių, kaip: G. 
Neįmano, L. Kasperavičiųtės, 
R. Babicko, A. Raulinaitienės, 
A. Vaitonienės, N. Palnbinskie- 
nės ir kt. Net ir vienas ameri
kietis — Ray Gille tvarko-ap
švietimą.

Pagaliau spaudoje teko skai 
tyti, kad Grandinėlė nori va
žiuoti ir aplankyti Lietuvą. 
Kad jaunimas nori važiuoti į 
savo tėvų žemę — tai yra svei
kintinas reikalas. Reikia tik 
džiaugtis, kad jie yra dar lietu
viai ir, nepaskendę svetimoje 
jūroje. Kiek daug tėvų skun
džiasi, kad su savo vaikais jau 
ncbesusikalba, kad jų vaikai 
jau nė pagalvoti nenori apie 
Lietuvą, o kai jiems pasiūlo 
važiuoti ir aplankyti ten pasi
likusių zsenų tėvukų, jie atsa
ko: “O ko mes ten važiuosi
me? Ar blusų pašerti?”

Bet jeigu (kaip Naujienose 
rašoma): “kad Grandinėlę rei
kia nuvežti į Vilniuje Leninui 
ruošiamą šventę”, tai manau, 
kad sugrįžę iš Pietų Amerikos, 
jie visi dar tikrai tą reikalą 
persvarstys ir padarys tinka
mą sprendimą.

Lietuviams gerai žinoma ra
šytoja ir dramaturge Birutė 
Pūkelevičiutė nupirko iš Jono 
Karvelio knygyną Marquette 
Parke, 2501 W. 71 St Chicago- 
je. Knygyne galima.nusipirkti: 
lietuviškų knygų, periodinės 
spaudos, lietuviškų plokštelių, 
medžio' drožiniu, audinių, pa
veikslų ir įvairių dovaninių 
prekių.

Birutė Pūkelevičiūtė kultū
riniai yra praturtinusi lietuviš
ką išeiviją savo talentingai 
parašytais veikalais.
/ Džiūgi naujiena, kad rašy
toja įsigijo lietuvišką knygyną 
— lietuvybės oazę.

Šis biznis nėra taip lengvas, 
bet jai, kaip lietuviškos kultū
ros puoselėtčjai ir plunksnos 
žmogui visa tai yra prie šir
dies.

Susipratęs ir kultūringas lie
tuvis skaito ir perka dovanoms 
lietuviškas knygas. Tad būki- 
me_tokiais, o tuo pačiu padė
sime įgyvendinti jos pastangas.

Mūsų lietuviškai kultūrinin
kei ir rašytojai Birutei Pūkele- 
vičiūtei linkime geriausio pa
sisekimo. Al Bud

Negrįžo dieną, negrįžo ant
rų. Trečiąją dieną žmona su
rinko/ aplinkui save vaikus ir 
[tarė: — Sūneliai, tėtušis, aiš- 
jku, bus prigėręs. Imkite ant- 
rųją valtį ir tinklą. Turite at
kasti tėtušį, kad galėtume jį 
krikščioniškai palaidoti.

Išplaukė sūnūs į jūrą, išme
tė tinklą kartą, antrą ir trečiu 
įmetimu ištraukė tėtušį ungu
rių pilną.

Pamatę sūnūs tą brangią žu
vį, pažvelgė vienas kitam į akis 
ir vyresnysis tarė jaunesnia
jam:

— Na, ką - gi ? Mesim tėtušį 
jūron dar kartą?

Rusas, ne Rentgenas 
išrado spindulius

Neseniai rasta vieno ruso 
korespondencija įrodė, kad 
rentgeno X. spindulius išrado 
ne koks tėn Rentgenas, o tik
ras rusas. Tą istorinę tiesą pa 
liudija ištrauka iš to ruso mok 
slininko laiško savo meilužei: 
“Aš tave perniačiau kiaurai, 
Eliade!”

— Kas išrado laikrodi? 
Eugenijus Omeginas.

GALIMA UŽDIRBTI 
25 MILIJONUS DOLERIŲ
Reikia tik išrasti nerūkstantį 

automobilį. -
Kalifornijos legislatures ko

mitetas nubalsavo skirti iš gazo
lino mokesčių pajamų $25,000,- 
000 tam, kas išras nerūkstantį 
automibilj. “Šios valstijos žmo
nės yra susirūpinę savo išliki
mu? ir dėlto sutinka mokėti to
kias sumas, kas išras priemones ■ 
kaip apsisaugoti nuo smogo, pa-f. 
sakė senatorius Nicholas Petris. '

TAIP IR NE

PLEASE!
Only you can

PREVENT 
FORESTFIRES

LENKIŠKAS HUMORAS
Baltijos jūra kurs laikas 

dūksta - šėlsta, žvejai nedrįs
ta išplauktu. Žvejų bakūžėse 
pradėjo badas lankytis. Paga
liau tėvas neiškentė:

— BobuL Kaip toliau negali
ma, pasakė j|s — Iriuosi jūron, 
nes valgy ti gebeturinie ko. -r- 
Kžip tarė,taip", padarė.

— Kodėl grąžini žiedą. Ar jis 
netinka sužadėtinei?

— Žiedas jai tinka, bet aš ne!

NEKALBUMAS
S

— Dėl. ko manai, kad Juozas 
nekalbus?'

— Prieš, metą jam paskolinau 
1,000 dolerių ir jis man dar ne
prasitarė nė žodžio, kada grąžins

BROLIŠKA MEILĖ
— Jonuk, jei pamatyčiau žmo

gų mušant asilą ir jį sulaikyčiau 
nuo to žiauraus elgesio, kokią 
dorybę aš įrodyčiau, — klausia 
tikybos mokytojas.

— Brolišką meilę.

tu
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Laidotuviy direktoriai:

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS

i
CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6

2533
Telef.:

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AUSTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

k

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
- - - - -T'

Tel.: YArds.7-1741 - 1742

MARCELLA JACOBS
i Pagal tėvus Jakštas

i į . Gyv. 837 W. 34-th Place

Mirė 1970 nu liepos mėn. 5 dieną, 12:15 vai. po pietų. Gimusi Chi- 
[ cago, Illinois. , -

Paliko nuliūdę: sesuo Stella Herrero su šeima, augintinis sūnus 
: Raymond Yurgelas, marti Stella ir augintinė duktė Julia Whipple, 
i žentas Howard, 6 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Lituani- 
į ca Avenue.

Ketvirtadienį, liepos 9 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply- 
!- čios į Šv. Jurgio' parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai- 
į dojama Lietuvių ŠV. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marcella Jacobs giminės, 
j džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 

navimą ir atsisveikinimą. .
Nuliūdę lieka:

Sesuo, augintinis sūnus

i

*

.i

draugai ir pažįstami nuošir- 
suteikti jai paskutinį patar-

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

t

i

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone:. LAfayette 3-3572

ewnfliz— - -

ir duktė, anūkai ir giminės.
Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

ONA' ŽILINSKAS - MATUZEVIČIŪTĖ
Pagal pirmą vyrą Gužauskas

Mirė 1970 metų birželio mėn. ,7 dieną ir palaidota Lietuvių Tau
tinėse kapinėse.

Velionė Ona Žilinskas negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavimą ir palydėjo ją į amžinybės vietą. Todėl mes, 
atmindami ją ir apgailėdami jos mirti, dėkojame draugams, atvyku
sioms į šermenis, atsiun tusiems gėlių ir palyd ėjusiems į kapines.

Dėkojame kun. Lignell už laidotuvių apeigas, Genovaitei Gied
raitienei už himnus ir vargonų muziką, Aldonai ir Feliksui Daukams 
už gražų velionės paminėjimą.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriams Dovydui Pr Gaidui ir Geraldui 
F. Daimidui už mandagų ir tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešiams, nunešusiems ją i amžinojo poilsio vie
tą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pa
žįstamiems. '

O Tauiyjnūsų mylimoji, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka:
Sūnus Alvin Burton, marti Joan, sūnus Anthony 
Guest, marti Aldona, anūkai — Richard ir Tho
mas, giminės.

•>

BUTKUS - VASAITIS

*

t

1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003
t

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

I
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VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKIT ĖS“NAU JIENOSE
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LIETUVIS KARYS |Cook County Illinois geros va-i 
14 P VTPTNAMA l,ios ambasadoriumi ir speci-

1 j aliai Lithuanian Plaza 67-tos
Šiomis dienomis iš P. Vict- gatvės ir California — skleisti 

namo atostogų buvo atvykęs laisvės dvasią visų Amerikos 
Ed. Paulauskas pas tėvus, gy- lietuvių tarpe, 
veliančius Marquette Parke,
Chicagoje. Jis tarnauja karino lūs, 
menėje ir yra pareigose Chief Lithuanian Plaza iškabą Look 
Warrant Officer. Už pareigin- County lioard of Commissio- 
gumą ir drąsą jo krūtinę puo- ners vardu, 
šia visa eilė žymenų. Su juo

įteikiame Jums kredencia-
Cook County vėliavą ir

Geriausios sekinės Jūsų už- 
Jums sėk- 
Lithuanian 

su autografais

teko susitikti ir issikalbcti. Tai sibrėžtume tiksle, 
malonaus budo ir lietuvybei at- mindai sugrįžus 
sidavęs jaunuolis. Fronte jo piaza iškaba 
šalmas papuoštas lietuviška vyjbus patalpinta Lietuvių Kultū- 
timi. Lankydamasis Chicago-' 
je, »is pamatė Lithuanian Pla
za iškabą ir panoro ją įsigyti.

Chicagos miesto rotušėje 
Board of Commisioners of Cook 
County, Illinois prezidentas 
George W. Dunne karininkui 
Ed Paulauskui Įteikė Lithua
nian Plaza iškabą, Cook Conn 
ty vėliavą ir tokio turinio laiš
ką: “Šiuo mes skiriame Jus

ros muziejuje.”
Karininkas Ed Paulauskas 

šią iškabą žada prikabinti prie 
savo helikopterio. Jis jau 5 me
tai karo tarnyboje.

Linkime mūsų drąsiam lie
tuviui kariui Ed Paulauskui 
laimingai baigti karo tarnybą 
irx grįžus į Chicagą. įsijungti 
Į mūsų lietuvišką gyvenimą.

Algirdas Budreckas

Board of Commissioners of Cook County, Illinois prezid ntas George W. Dunne įteikė Chief Warrant Officer 
Ed Paulauskui Cook Countyjvėiiavą ir Lithuanian Plaza iškabą. Jis Vietname tarnauja kariuomenėje ir yra he
likopterių vairuotojas, iš kairės stovi: archit. Ąl. Kere is, Petras Petruitis, St. Balzekas, George W. Dunne, ka

rininkas Ed Paulauskas, Juozas Bacevičius ir Algirdas Budreckas.
Foto V. Noreikos

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

645-5 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS fiLGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, preūdenta*

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-?747

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES

Passbooks 

5 Vz % 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

— PAID

NSURED
1

QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

*

žuvo “tik” 495 žmonės
Automobilių nelaimių per 

praeitą Liepos Ketvirtosios sa
vaitgalį buvo-daug mažiau ne
gu laukta. Nuo penktadienio 
pavakarės iki pirmadienio ank 
styvo ryto per visas JAV nuo 
automobilių žuvo 495 žmonės, 
o buvo spėta, kad žus tarp 560 
ir 660. Pernai per Liepos 4 sa
vaitgalį žuvo 611 žmonių.

Chicagos srityje žuvo 5 žmo
nės, o Cook apskrityje trys. 
Pernai žuvo 8 ir 5, be to Chica 
goję 258 žmonės buvo sužeisti 
ir 1,163 turėjo - medžiaginių 
nuostolių, tai yra buvo apdau
žyti automobiliai ir pan. Poli
cija Chicagoje suėmė 133 as- 
nenis už girtą vairavimą.

St. sukniubęs ant savo automo
bilio vairo, peršautas per krū
tinę. Kitas šoferis, Roger Ro
bertson, 37, rastas negyvas ties 
61-10 S. Vernon Ave. ant šali
gatvio greta savo taksi automo 
bilio, taip pat peršautas per 
krūtinę. Liudininkai matė, 
kaip nuo Spears taksi pabėgo 
du, o nuo Rcbertsono vienas 
plėšikas. Abiejų nužudytųjų 
piniginės ir kišenės buvo tuš
čios. Robe^tsono taksi turėjo 
neperšaunamo stiklo užsklan
dą, bet, matyt, žudikas ji nu
šovė išlipusį iš automobilio.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

FIGURE CLERK - CASHIER
Accounts Receivable knowledge plus 

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

• NAMŲ m BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

TEL. 925-6015

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

i; Muziko Strolios atsiminimai ?
:! . .. . . ?Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

i - LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina 82.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

arba

Miesto taryba svarstys 

lėšų dėl CTA klausimą 
Astuoni Chicagos alderma- 

nai pareikalavo šį ketvirta
dieni- šaukti specialią miesto 
tarybos sesiją aptarti pašalpos 
CTA klausimą iš motorų kuro 
mokesčių' fondo ir’ kitų fondų 
ir kreipėsi i CTA (Chicagos 
tranzito administraciją) su 
prašymu iki tol atidėti auto
busų važmos kainų naujo pakė
limo klausimą.

Plėšikai nužudė vėl du 
taksi automobilių šoferius

Praeitą savaitgali žudikai 
nužudė du taksi šoferius. Vie
nas Willy Spears, 34, buvo ras
tas užgatvyje prie 250 W. 95th

— Juozas Bacevičius, Mar
quette Parko lietuvių namų sa
vininkų draugijos pirmininkas, 
parašė prez. Richard M. Nixo- 
nui laišką. Jame išdėstė, apie 
kriminalinių ir komunistinių 
elementų siautėjimus, pažei
džiant daugumos teises ir Įstaty
mus. Kai kuriuos laiško teigi
mus ir J. Bacevičiaus pareiški
mus komentavo vietos spauda.

— Ona Rūkstelienė staiga su
sirgo ir gydosi šv. Kryžiaus li
goninėje, 506 kambaryje.

. — Inž. Juryis S. Daugirdas 
išrinktas Siebert Engineers, Inc. 
viceprezidente ir vyriausiu in
žinierium. Jis yra baigęs Hano
verio aukšt. Technikos mokyk
lą Vokietijoje ir Queens univer
sitetą Kanadoje; Šioje firmoje 
dirba nuo 1963 m.

(LB Čikagos Apygardos Valdy-Į 
bos vicepirm.). Pranešimus, 
padarė LB Čikagos apygardos’ 
Valdybos pirm. J. Jasaitis. Čika-’ 
gos Lietuvių Tarybos pirm, kun.l 
A. Stasys, Pavergtų Tautų Ko
miteto narys L. Prapuolenis. 
Kiti dalyviai: Z. Juškevičienė, 
J. Bertašius, St. Daunys, V. Kąs
ni ūnas, K. Rožanskas, J. Šlajus, 
M. Gudelis ir J. Vaidelys-.

— Jonas Vaičiūnas, LB Čika
gos Apygardos Valdybos vice
pirmininkas spaudos - informa
cijos reikalams, sudarė prie val
dybos Spaudos - Informacijos 
komisiją: St. Daunys, St. Juškė- 
nas, J. Jurevičius, Z. Juškevičie
nė, Vyt. Kasniūnas, Alg. Pužaus
kas, J. Šlajus ir J. Vaidelys. 
Reikalui esant, komisija bus pa
didinta. Pirmas komisijos dar
bas — informacinė talka Pa
vergtų Tautų Savaitei ir paradui, 
nykstančiam liepos 18 dieną, 
12 vai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Ach«r, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

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.

HELP WANTED -- MALE-FEMALE 
Reikią Darbininku ir Darbininkių

- We have openings for young men & 
■ women for assembling & packing 

| dept. Some experience in related 
areas required.

Call FRED OHADI, 376-7222 
G G I

4420 So. WOLCOTT

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

GA 4-8654

State farm f ire and Casualty Company

AZ A JU AV M,

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

WS9E

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

hi

jection, cross modulation and !?’ rejection. 
Input and output jack for other optional com
ponents. Like the Sharp 4-speed stereo rec
ord changer; 8 track car
tridge tapedeck; cassette 
and tape recorder decks;
stereo headphones. M0DELSTA.n

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

a

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
E AVĖ. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

f — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY, JULY 7, 1970

— Jonas P. Juodgudis, Bronius 
Grigutis ir Justinas Stončius ga
vo Amerikos pilietybę. Jie gy
vena Marquette Parko apylin
kėje.

— Edvardas Ragaišis ir Kazys 
Slavinskas baigė profesinio pa
sitobulinimo kursus Roosevelt 
universitete.

— Povilas Milaševičius, Įvai
rių lietuviški] organizacijų na
rys, praeitą savaitę Nortwest li
goninėje buvo operuotas. Jam 
buvo padaryta sudėtinga kata
raktų operacija, bet jis greitai 
atsigavo. Jis dar turės kelias sa
vaites namie pabūti, kad akys 
sustiprėtų. Jam buvo išimtos 
kataraktos iš abiejų akių. Ope
ruotos akys dar bijo didesnės 
šviesos, bet pamažu jos pripras. 
Namie ligoniu rūpinasi jo uoli 
žmona Sofija.

— Janina ir Vytautas žygai 
su šeima grižo iš Hot Springs, 
Arkansas, kur trejetą savaičių 
atostogavo Gražinos ir Gedimi
no Sakevičių dideliame motely
je Birch Molei), 635 Ouachita 
Avė. Žygas yra Ąlvudo vaikų 
teatro vadovybės 'narys, taip pat 
dažnai talkinąs lietuviškiems 
parengimams, paruošdamas ir- 
tvarkydamas apšvietimą. Jani
na yra šaulių katro aktorė.

— Pavergtu Tautų Savaitės 
reikalu pereitą trečiadienį, lie
pos 1 dieną, Alto biure, nežiū
rint neįprasto karščio, buvo su
kviesta spaudos darbuotojų kon
ferencija. Konferenciją sušau
kė ir jai vadovavo J. Vaičiūnas 9
• **

— Levas Prapuolenis rūpinasi 
sukviesti Pavergtu Tautų Savai
tės paradan kuo daugiausia or
ganizacijų atstovų su vėliavo
mis. Organizacijos, norinčios 
dalyvauti parade su vėliavomis, 
kviečiamos registruotis Alto biu
re, 6818 So. Western Ave., Chi
cago, m. 60636. tel. 778-6901.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas-

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu naujus ir perstatai: senus vi
su rūšių-namo apšildymo pečius ir 
airconditioning į 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 2 u k a u S k a s
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave, 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 Sa. Kedzie Avo. PR 8-2233

aia>RBvwia«n«*wi«aci

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublle 74941

Savo naminę valsty' spintelę reikia 
nepaprastai Svariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip žieme vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir Nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvykty klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Karalienės Gvardija Londone yra ge
rai išmankštinti daliniai, tačiau"per 
vienas ceremonijas ir gvardijos ka
riams pavyko sudaryti tik paveiksle 

matomą kreivą liniją.

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai,' 

maistas, pinigai.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVI

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

M


