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Saulėta, dieną 80°, naktį 60.
Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27

iš negilios upės 73 milijonus ku
binių jardų žemės.

Visi šie darbai buvo atlikti ne 
traktoriais ir kitomis mašino
mis bet kinų liaudies rankomis, 
kastuvais ir nugaromis.

. — Kinijos premjeras 
banketą nuverstam
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WASHINGTONAS. — Amerikos vyriausybė sudarinėja pla
nus, kaip paremti Kambodiją ir jos naują, vyriausybę, kovojančią 
prieš komunistų agresiją. Patikimi šaltiniai praneša, kad Ameri
kos parama ateinančiais metais sieks nedaugiau kaip 50 milijonų 
dolerių. Ta suma yra daug didesnė už šiais metais išleistus 7.9 
mil. dol., už kuriuos siunčiami Kambodijai ginklai ir karinė manta. 
Manoma, kad 50 mil. yra riba, su kuria sutiks Amerikos kongre
sas. Kambodijos vyriausybė balandžio 30 d. prašė iš Amerikos 
ginklų, kurių vertė siekia 500 milijonų dolerių.

WASHINGTONAST — Ame
rikoje vienas šeimos gydytojas 
yra 3,171 gyventojui.

NEW ORLEANS. — Ameri
kos Apeliacinis Penktos Apygar
dos teismas palaikė žemesnio 
teismo bausmę buvusiam bokso 
čempionui Cassius Clay už ka
rines tarnybos vengimą. Dabar 
Clay eis į Aukščiausiąjį Teismą.

♦ Maskvoje bus pastatytas 
paminklas pirmam kosmonautui 
Juri Gagarinui, kuris žuvo 1968 
m. lėktuvo nelaimėje.

HONEY LAKE. — Kalifor 
nijoje 19 metų studentas gavo 
120 dienų kalėjimo ir 250 dole
rių .baudą už tai, kad jis pasisiu
vo iš Amerikos vėlia1' 
tę — “poncho”.

idnės moka dar
gų proga “13-to 
Kai kurios įmo

nės jau pradėjo mokėti ir “14-to 
mėnesio” bonus j Vokiečiai tą 
priedą paprastai J pataupo vasa
ros atostogoms, f

RWy^/Uongress Gr.
Periodical Division
Washfaston, D. C. 20540

Jaunimo auklėjimas
Vilniaus Komjaunimo CK ple

nume, birželio 4 d., buvo palies
ti ir lietuviškojo jaunimo kultū
ros, pomėgių klausimai. Disku
sijose kalbėjęs “Nemuno” žur
nalo Kaune redaktorius A. Dri- 
linga atkreipė dėmesį (plg. 
“Komj. Tiesą”, birž. 7) į jauni
mo estetinį auklėjimą.

Jis teigė, kad šiais laikais bū
tina pažinti svarbiausius “socia
listinės ir pasaulinės” kultūros 
lobius. Drilingą liūdina daugelio 
Lietuvos jaunuolių dėmesys 
“menkos vertės, o kartais ir pi
giai mūsų ir ypač iš Užsienio at
pūstai kultūros produkcijai ir, 
deja, nepakankamas domėjima
sis literatūros ir vaizduojamojo 
meno, rimtosios muzikos ar dra
maturgijos kūriniais”.

Jis toliau nuliūdęs, kad “da
lis jaunimo svaigsta tranzistori
niu riksmu arba paskęsta big 
bito, deja, dažniausiai prasto, 
ritmuose, ir toli gražu ne visa
da žino, kas tokie šostakovičius 
ar Vagneris. Dar liūdna ir tai, 
kad žmonių su aukštuoju išsila
vinimu rašiniuose mirgėte mir
gančios gramatinės klaidos ir ne
silaikoma stilistikos normų”.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mas pasiuntė į Kambodiją dar 
10,000 gerai ginkluotos kariuo
menės, tik neskelbia, kur vyksta 
naujas puolimas. Iš Kambodijos 
buvo parvežta namo 2,000 sam
dytos kariuomenės— P. Vietna 
mė gyvenančių kambodiečių.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas sustabdė 60-čiai dienų ge
ležinkelio mašinistų streiką, ku
ris būtų sustabdęs traukinių ju
dėjimą 16-koje valstijų. Paskir
ta tarpininkų komisija kompro
misui ieškoti.

'LONDONAS. — Belfaste, 
šiaurinėje Airijoje apsilankė Ai
rijos užsienio-reikalų ministeris, 
kuris kalbėjosi ten su katalikų 
mažumos atstovais, ši kelionė 
buvo pasmerkta britų parlamen
te, kur britų užsienių reikalų mi
nisteris ją pavadino “rimtu di
plomatiniu nemandagumu”.

TORONTO. — Kanados avia
cijos pareigūnai laukia apie 20 
milijonų dolerio ieškinio iš gi
minių tų keleivių, kurie sekma
dienį žuvo “Air Canada” lėk
tuvo nelaimėje, žuvo iš viso 108 
asmenys.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje buvo pakeltos .kainos stik
lui, medžio gaminiams, konjakui 
ir šampanui. Konjako kaina iš 7 
rublių pakelta iki 14. Vodkos kai
na liko ta pati. Sumažintos kai
nos vyriškiems marškiniams, ko
jinėms, muilo milteliams ir te
levizijos aparatams.

TOKIJO, 
surengė 
Kambodijos princui Sihanoukui. 
Chou En Lajus pareiškė, kad 700 
milijonų kinųjremia Sihanouką.

‘ SAIGONAS. — Amerikos vy
riausybė pažadėjo Pietų Vietna
mu! 100 milijonų dolerių karei
vių ir jų šeimų butų statybai. 
Prezidento Nixono laiške prezi
dentui Thieu žadama atsiųs
ti 47,300 tonų maisto produktų 
karo veteranams ir jų šeimoms.

Pietų Vietname labai trūks
ta namų. Sužeisti kariai vetera
nai jau buvo sukėlę riaušes- ir 
ėmė statyti sau gyvenvietes ant 
valdžios valdomų žemių, net Sai- 
gono įstaigų parkuose ir soduose.

■z • t -

P. Vietnamas prašė Amerikos 
212 milijonų dolerių, tačiau gaus 
tik 100 m3., už kuriuos bus ga
lima pastatyti 100,000 naujų na
mų.

Komunistinėse Į valstybėse, 
kaip Rumunijoj,^Bulgarijoj ar 
Jugoslavijoj turistai iš Vakarų 
Vokietijos yra labai laukiami ir 
pageidaujami. Jiė sumoka savo 
markėmis, kurioj įmamos, kaip 
auksas. Iš Rytinės Vokietijos ir
gi nemažai atvyksta turistų, ta
čiau jie savo markėmis nieko 
nenustebina, nes jos galioja tik 
komunistinėse šalyse. Dažnai ry
tiniai vokiečiai gauna prastės 
nius viešbučius ir menkesnį ap
tarnavimą už vakarų vokiečius.

Vokietijos kelionių biurai pa
stebėjo, kad kylant gyventojų 
uždarbiams, vis daugiau vokie
čių važiuoja toliau — į Afriką, 
Tolimuosius Rytus ir į Ameriką, 
šią vasarą tokių tolimesnių ke
lionių yra 100 nuošimčių dau
giau, negu pernai.

BUKAREŠTAS. — Rumunijos 
valdžia atšaukė paskutinį ame
rikiečių muzikos grupės “Krau
jas, prakaitas ir ašaros” koncer
tą kuris turėjo vykti Ploesti 
mieste. Taip padaryta todėl, kad 
dviejuose koncertuose Bukareš
te, birželio 26 ir 27 d. įvyko riau
šės. Rumunų jaunuoliai veržė
si į sceną, prašė autografų ir su
simušė su milicija, kuri buvo 
koncertuose sustiprinta dėl lau
kiamų neramumų .

Amerikiečių grupės lankėsi Ju
goslavijoje ir Rumunijoje, kur 
irgi turėjo jaunimo tarpe didelį 
pasisekimą. •

HONG KONGAS. — Nors komunistinė Kinija sprogdina 
branduolines bombas ir gamina modernias raketas, jos pagrindinis 
energijos šaltinis tebėra, kaip prieš šimtus metu, darbo rankos, 
milijonai žmonių, kurie atlieka primityviausiomis priemonėmis 
didelius darbus. Paskutiniame Kinijos žurnale “Kinija atsistato” 
yra įdėta fotografijų iš didelių statybų, kanalų kasimo, upių vagų 
nukreipimo ir kitų darbų. Viename paveiksle matomi šeši vyrai, 
kurie pasibalnoję odiniais diržais traukia prieš kalną dumblo pil
nas roges. Apačioje, lyg skruzdėlyne, knibžda tūkstančiai vyrų 
ir moterų. 7
^„Kinijoje, kaip ir kituose Azi
jos kraštuose, skaudžiai jaučia
mas gyventojų perteklius ir jiem 
darbo stoka. Kinijos valdžia tą 
žmonių perteklių išnaudoja nau
dingiems darbams, kur reikalin
ga milžiniška darbo jėga. Darbo 
metodai, priešingai vakarų kraš
tams, yra primityvūs. Įrankiai 
— kastuvai ir kauptukai. Tačiau 
tų darbų rezultatai dažnai yra 
stebiną. , . ■

Vienas didžiausių Kinijos pro
jektų, užbaigtų šiais metais bu
vo 150 mylių ilgumo vandens 
kelio pastatymas, sujungiant 
Honan, Anhwei, ir Kiangsu pro
vincijas. šioje statyboje teko 
pagilinti To upės vagą ir ją pa
platinti iki 60 jardų. Apie 70 my
lių pagilintos upės ruožas buvo 
sujungtas su 80 mylių naujai iš
kasto iki 600 pėdų platumo ka 
nalu. Atsirado naujas vandens 
kelias, kuris, kaip išdidžiai pra
neša Kinijos žinių agentūra 
“Hsinhua”, yra daug didesnis ir 
ilgesnis už Suezo kanalą ar už 
Panamos kanalą. Jei visa iškas
ta žemė būtų sukrauta į vieno 
jardo platumo ir vieno jardo 
aukštumo- pylimą, tai tas pūti
mas du su puse karto.apjuostų 
žemės rutulį.

Prie šių kanalo darbų dirbo 
850,000 žmonių. Naujas kana
las eina per medvilnės ir javų 
auginimo apygardas, kanalo van
duo padės ūkininkams gauti ge
resnį derlių, apie 30.000 akrų 
buvusios nederlingos žemės da
bar galės gauti vandens ir bus 
apsėjama.

Antras panašus užsimojimas 
Hupeh provincijoje iškasė 60 
mylių kanalą, prie kurio dirbo 
600,000 darbininkų tik 6 mė
nesius. Trečias kanalas sujungė 
Taching upę su Tuliuchien upe. 
Čia dirbo 300,000 darbininkų, šie 
darbai apsaugos apylinkių gy
ventojus nuo potvynių, parūpins 
gilius vandens kelius prekybai, 
drėkins nederlingas dykumas. 
Paskutinio projekto darbininkai 
pastatę 47 naujus tiltus ir išėmę

♦ Valstybės departamentas 
jau oficialiai pranešė P. Korėjai, 
kad Amerika norėtų sumažinti 
savo kariuomenės skaičių P. Ko
rėjoje. Dėl to klausimo greit 
bus pradėtos derybos su P. Ko 
rėjos valdžia.

♦ Valstybės sekr. Rogers Ja
ponijoje turėjo pasitarimą su 
Amerikos ambasadoriais Azijoje. 
Jis susitiko su japonų vyriausy
bės nariais ir pareiškė pageida
vimą, kad Japonija teiktų Kam
bodijai ekonominę paramą.

Buvęs finansų ministeris 
premjero Wilsono vyriausybėje 
Jenkins buvo išrinktas 
partijos vado padėjėju.

♦ Prezidentas NixonasJ 
kongreso naujų įstatymų 
nu problemai spręsti. Indėnų pa
dėtis esanti blogesnė už kitų tau
tiniu mažumu.

♦ New Yorke sprogo bomba 
prie Haiti konsulato ir sužeidė 
tris asmenis. Buvo rastos ne- 
sprogusios bombos prie Pietų Af
rikos konsulato ir Portugalijos 
kelionių’biuro.

'♦ Puerto Rikoje buvo jaučia
mas stiprus žemės drebėjimas, 
kuris nuostolių daug nepadarė. 
Tuo pačiu metu žemė drebėjo 
ir Domininkonų respublikoje.

Paraudęs Jungtinių 
Tautų jaunimas

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos suorganizavo Pasaulio 
Jaunimo Asamblėją, į kurią su
važiavo apie 600 jaunuolių iš vi
so pasaulio. Pakvietimus gavo 
ir Pietų Korėjos, Pietų Vietna
mo, Tautinės Kinijos jaunimas. 
Dėl to griežtą protestą jau pa
reiškė sovietų jaunimo delega
cijos vadas Gennady Janajev, 
pasmerkdamas spaudos konfe
rencijoje ne tik minėtas delega
cijas, bet Ameriką, Graikiją, 
Ispaniją, Portugaliją.

Iš jaunuolių pareiškimų spau
dai galima spręsti, kad ši Asam
blėja yra gerokai paveikta ko
munistinės propagandos. Iš ša
lių, kurie savo delegacijas su
darė laisvės ir demokratijos 
principais, atvyko komunistų in
filtruotos grupės, šis. suvažiavi
mas svarstys pasaulines proble
mas ir tęsis 9 dienas*.

čiai. Jie vasai 
lėtas Jugosla
Keliauja ne til- biznieriai, profesionalai, bet ir paprasti įmonių 
darbininkai. Bartais iškeliauti į kitą šalį vokiečiui yra pigiau, 
negu tą patį laitą namie praleisti. Iš Bonos į Majorca dviejų savai
čių kelionė su viešbučiu ir maistu vienam vokiečiui kainuoja 250 
markių, apie 7( 
apie SaO marki 

. Vokietijos Irt 
bįninkams Kalėj 
mėnesio” algą.,

j rumunų reikalus
BUKAREŠTAS. — Rumunija 

ir So v. Sąjunga pasirašė drau
giškumo ir savitarpinės pagal
bos sutarties pratęsimą, ši su
tartis buvo pirmą kartą 20-čiai 
metų pasirašyta 1948 metais. 
Praėjo dveji metai, kol buvo 
sutarta dėl jos pratesimo. Ru
munija sutartyje nepriėmė to
kios įžangos, kaip' yra sutartyje 
su Čekoslovakija. Rumunai ne- 
sutifcr šu Brežnevo doktrina^ ku
ri leidžia sovietams įsikišti, “gi
nant kituose kraštuose socializ
mo laimėjimus”. ■

Po pasirašymo sovietų prem
jeras Kosyginas pareiškė,- kad 
nežiūrint Vakarų propagandistų 
“šmeižtų”, imperialistams nepa
vyksią ju bandymai išprovokuo
ti tautinius skirtumus, nepavyk- 
sianti socialistinių šalių skaldy
mo politika.

Nauja sutartis, nors jos teks
tas, panašus į 1948 metų, žada 
gerbti tautinį suverenumą, ne
priklausomybę, lygias teises, ža
da nesikišti į kitos šalies reika-

Teheran
IRAN

> Isfahan

Purizmas tapo svarbiu daugelio pasaulio valstybių 
pajamų šaltinu; Jei prieš karą judriausi keliautojai buvo anglai 
ir amerikiečiai, tai šiuo metu Europoje daugiausia keliauja vokie- 

į atėjus skuba į pietų valstybes, prie jūros, į sau- 
ips, Ispanijos, Bulgarijos, Rumunijos pakrantes.

1$ VISO PASAULIO Kambodijos kariuomenė iš 
30,000 vyrų yra plečiama iki 
200,000 vyrų. Jiems apginkluo
ti Kambodija neturi lėšų ir todėl 
prašo Amerikos paramos.

Kambodijos jėgos atsiėmė Sa 
ang miestą iš komunistų rankų. 
Miestas gerokai apgriautas, 
krautuvės išplėštos pačių kam
bodiečių. Sakoma, kad nors mie
stą valdo vyriausybės kareiviai, 
už jo grupuojasi komunistai nau
jam puolimui.

Komunistai pasitraukė ir iš 
istorinių Ankor Wat griuvėsių, 
kurie apima 50 kvadratinių my
lių plotą.

Soviety propaganda parodo, kaip tre
niruojami sovietų pasienio sargybi
niai. Jiems tenka bėgti per liepsno
jančias- užtvaras, per "ugnį ir van

denį".

kelį, kuris eis nuo Bagdado iki Singapūro, šiame žemėlapyje matomas ke- liui tiesti jau išleista apie 900 milijonu, doleriu
lig tinklas, daug jo dalių dar nebaigtų statytu Kai kur naujasis kelias eis jardus, tačiau kelias daug prisidės prie Azijos tautų prekybos išvystymo.

Atšaukė koncertą — v
dėl neramumu

KINIJOS LIAUDIS TUŠČIOM RANKOM 
ATLIEKA SUNKIAUSIUS D.ARBUS

Jungtinių Tautų Ekonominė komisija padeda Azijos valstybėms statyti greit- jau tūkstančius metų naudotais kunpranugarių karavanų keliais, pręitke- 
Dar teks išleisti du milt-

Izraelio aviacija 
toliau puldinėja

KAIRAS. — Nežiūrint sovie
tų išstatytų priešlėktuvinių ra 
ketų, Izraelio lakūnai toliau puo
la Egipto teritoriją. Antradie
nį puolimuose dalyvavo net 34 
izraelitų lėktuvai. Egiptas pa
skelbė, kad “buvo pataikyta” į 
7 lėktuvus. Izraeli štai paneigia. 
Egipto kariniuose pranešimuo
se nedaroma skirtumo tarp 
“pataikytų” ir “numuštų” lėk
tuvų. Taip praėjusią savaitę 
Egiptas “sunaikinęs” 11 lėktu
vų, tačiau “numušęs” tik tris.

Jordane įvyko konferencija, 
kurioje dalyvavo partizanų va
dai ir naujos valdžios atstovai. 
Partizanai giriasi, kad jie atei
tyje galės veikti laisvai, be jo
kių varžymų iš Jordano valdžios 
pusės. Už tai partizanai paža
dėję gerbti Jordąno suverenumą 
ir nekenkti jo vyriausybei.

PAK'_X j Mandalay

BURMA X

S7 X Kashmir
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Sibiro istorija
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje buvo išleista Sibiro i'storija. 
Tą knygą recenzuodama, “Prav
da” apkaltino komunistinę Kini
ją, kad ji bando sukelti “terito
rines problemas”, kur jokių 
klausimų negali būti, ši knyga, 
sako “Pravda”, atmeta visus 
nepagrįstus Pekino reikalavimus 
ir rodo, kad Sibiras visada bu
vęs rusiškas.

Kinijos reikalavimai esą pa
gristi tuo, kad prieš daug metų 

) feodaliniai lordai, carai ir Kini- 
darbo jog Operatoriai ginčijosi dėl Si- 

v biro dalies. Matyt, ši istorijos 
i knyga tam ir buvo išleista, kad 

inde- įrodinėtų ir pagrįstų Sibire so
vietų valdžios nuosavybę.

Domina Vilnius
Vilniuje gegužės mėn. apsi

lankius Erfurto, rytų Vokieti
jos miesto, partiečių delegacijai, 
jos nariai pareiškė, kad “mus 
labiausia domina, kaip Vilniuje 
rekonstruojamas Senamiestis, 
kaip išlaikomas senasis archi
tektūrinis miesto vaizdas, deri
nant tai su naujomis statybo
mis”. (E)

Kambodija prašė iš Amerikos 
lėktuvų, helikopterių, laivų, sun
kiosios artilerijos ir kitų stam
bių ginklų, tačiau Amerikos vy 
riausybė abejoja, ar Kambodijos 
karinės jėgos sugebėtų panau
doti didesnį kiekį techniškai su
dėtingų ginklų. Todėl .nutarta 
Kambodijai duoti šautuvų, sunk
vežimių, džypų, radijo aparatų, 
uniformų, palapinių ir panašios 
karinės mantos, be kurios ka
riuomenė negali apsieiti.

Birželio mėnesį Kambodijai 
skirta suma — 7.9 mil. dol. pa
rūpino Kambodijos ginkluotoms 
jėgoms 20,000 M-l šautuvii ir 
M-2 karabinų, revolverių ir 30-to 
kalibro ginklų, amunicijos, vais
tų, uniformų ir radijo aparatų.

Be to, Amerika anksčiau jau 
davė Kambodijai 6,000 sovietų, 
ir kinų gamybos AK-47 šautuvų 
ir 60-MM minosvaidžių, nemažą 
kiekį kulkosvaidžių, amunicijos 
ir kitų karo reikmenų, kurie bu
vo atimti Vietname iš komunis-

Saigon

MALAYA

NORTH 
VIETNAM
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VIETNAM

South 
China Sea
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ALFONSAS NAKAS z

Dėl “Venecijos Pirklio” verta į Stratfordą
....

Prieš porą mėnesių čia esu ra
šęs apie Stratfordo (Ontario, 
Kanadoje) Festivalio 1970 me
tų sezoną. Su birželio pradžia 
Festivalio teatras atsidarė. Tuo 
tarpu ten vaidinama dvi dramos 
ir viena komedija. Liepos 2, su 
naujom premjerom bei Marcei 
Marceau pantomimikos sean
sais, darbą pradeda ir Avon tea
tras. Nuo liepos 5 pradėjus sek- 

i madienių koncertus, Stratforde 
du mėnesius kultūrinis gyveni7 
mas klestės po septynias dienas 
savaitėje.

“Hedda Gabler” — taip ir ne
Birželio 27 buvo mano diena. 

Su bilietu antrai valandai vidu
dienį ir šu kitu — pusiau devin
tai vakare. Antrą vaidino “Hed- 
dą Gabler”, o vakare — “Veneci
jos pirklį”.

Henriko Ibsen’o prieš astuo
nias dešimtis metų sukurtoji tra
gedija nei labai dramatiška, nei 
viena iš jo geriausių. Nepaisant 
nepaprastai puikios Irene Worth 
(Hedda Tesman, taigi Hedda 
Gabler) Gordon Jackson (George 
Tasman), Anne Ives (Juliana 
Tesman) vaidybos, žiūrovui vi
sa laiką kažko trūko. Visą laiką 
jautėsi savotiškas slogutis. Nuo
bodžiavo, rąžėsi naktiniam apda
re Hedda, o su ja kartu nuobo
džiavo ir žiūrovas. Ne tik žiūro-' 
vas. Tas nuobodulys užkrėtė, 
regis, Donald Davis (teisėją 
Brack), kuris vakare, kaip vė
liau matysime, neturėjo ka- 
da nuobodžiauti. Mano nuomo
ne, nei Leo Ciceri (Eilert LoėT- 
borg), kuriuo vakare taip žavė
simos, nei Gillian Martell (Thea 
Elvsted) neturėjo kur gerai Įsi-
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Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- - 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums" naudingi 
ir ateityje.
“ Sąskaitos apdraustos iki į

$20,000

5%
Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

■paid quarterly

r4M# ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS M32 £ 

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

'0 PER annumPER ANNUM

PER ANNUM'0 PER ANNUM '0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

WO 
^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON AU PASSBOOK 
-ACCOUNTS

' UP TO 
k S20,000.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
and Loan Association

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So.’WESTERN AVE. . TEL. GR '6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 3 P. II.. Tues. 9 to 4, TburS. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

INSURED

bėgėtį. Be abejo, jie visi (įskai
tant ir šiais laikais taip nerei
kalingą tarnaitę, kurios vaidme
nį gerai atliko Christine Ben
nett), buvo tikri žmonės, visi 
skirtingi, individualūs, pilni rū
pesčių ir planų. Tik Hedda ne
turėjo ko veikti ir, po trijų va
landų blaškymosi, paleido sau 
kulką į smilkinį.

Režisierius — Peter Gili. Pro
gramoje paaiškinta, kad tai yra 
nauja (dramos) Christopher 
Hampton’o versija, kas reiškia, 
jog veikalas buvo karpomas, 
trumpinamas. Sceninis apipavi
dalinimas — Deirdre Clancy. Čia 
tenka paaiškinti, kad nieko pa
prastesnio Festivalio teatre nė
ra, kaip dekoracijos, nes arena 
visą laiką atvira. “Hedda Gab
ler” buvo suvaidinta tarp kelių 
devyniolikto šimtmečio baldų ir 
tamsiai žalios spalvos, malkomis 
kūrenamo, su geležiniu kami
nu, pečiuko (jis buvo reikalin
gas knygos manuskriptui sude
gint). Labai nuosaiki tuolaiki
nė apranga, beveik nepastebi
mas grimas. Vienoj vietoj, vis 
dėlto, buvo padauginta. Kai šū
viui nuaidėjus Heddos vyras ir 
draugė klykdami atvėrė studijos 
duris, tai rado ją negyvą, sėdin
čią, su ant stalo paklota galva. 
Ant smilkinio buvo uždėta rau
donai pažliugusi skepeta, o di
džiausias stalo plotas šalia gal
vos buvo apdengtas raudona, dre
bučių formos, plastika. Nežinau, 
ar tatai matė visa publika pa
prasta akimi? Aš mačiau per 
žiūronus. 0 žiūronus teatre dau
gelis turi. Kam, išvis, reikėjo 
ten tiek daug “kraujo” ir dar 
tokioj pigioj formoj ? Bendrai,

MIDLAND
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION r
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GE inžinieriai išbandė naują alumino apdangalą savo oro vėsinimo aparatams. Paveiksle mato
mi vamzdžiai skirti 10-ties tonu vėsinimo sistemai didelėms patalpoms vėsinti.

“Hedda Gabler” buvo verta pa
žiūrėjimo ir verta katučių. Tik 
antrą kartą, bent jau šiame se
zone, aš jos nežiūrėčiau.

Milijono (žiūrovų) vertas
“Venecijos pirklys”

Tarp abiejų spektaklių turė
jome tris valandas laiko. Vaikš-^ 
čiodami po Stratfordo parkus, 
gėrėdamiesi gėlynais, pietauda
mi restorane, pokalbyje vis ir vis 
grįžome prie tik ką matyto ir 
tuoj matysimd spektaklių, žmo
na gjrrė “Hedda Gabler” ir nie
ko gero nesitikėjo vakare. Ką, 
sako, ten gali parodyti? Ten, pa
lyginti, maža intrigos. Tik kal
bės, kalbės, kalbės. Vos supran
tama, shakęspearine kalba. Tai, 
sako, ne /Hamletas”, ne “Romeo 
ir Julija”, ne “Anthony ir Cle
opatra”. Nei čia musių, nei klas
tos žudynių, nei muštynių. Pa
lauk, sakau, pirma pamatykime.

Pamatėme. Užteko poros pir
mų scenų, užteko kelių veikėjų 
išbėgimu (taip; jie čia, išsky
rus ypatingus atvejus, bėgte iš
bėga iš visų skylių, atvaidina ir 
vėl nubėga), kad būtume tie
siai užhipnotizuoti.' Apie Sha- 

Stratforde Anikr Domini 1970 
galėčiau kalbėti-iki užkimimo. 
Bet-kuo daugiau turi pasakyti, 
tuo mažiau žodžių tereikia. Nuo 
to laiko, kai tapome Stratfordo 
Festivalio adiktais (bene-per aš
tuonerius metus) , šitas spek
taklis mums paliko patį geriau
sią Įspūdį. Tiesa, geras buvo pe
reitos vasaros ■ “Hamletas”, bet 
“Venecijos pirklys” šįmet ne
palyginamas.

Renkuosi, štai iš sąrašo, ge
riausius aktorius. Donald Davis, 

' žydo Shylock’o rolėj buvo tikras 
visose situacijose. 0 minėto j Ib-

seno dramoj prieš kelias valan
das jo vaidyba įspūdžio nedarė. 
Maureen O’Brien, kai vaidino de
koltuotą, lengvais drabužiais, pa
laidais plaukais Portiją, tai no
rėjai šokti iš vietos, bėgti į are
ną ir griebti ją į glėbį. O kai ji 
užsivilko teisės daktaro togą, 
tai, bent jau iš kalbos tono, iš iš
minties demonstravimo, nebe
galėjai pirmykštės Portijos at
pažinti ir. norėjai nuo jos kuo 
toliau būti. - Leo Ciceri, pirklio 
Antonijaus yaidmeny, žiūrovą 
įtikino ir draugui padėti pinigus 
skolindamas, ir žudyti vedamas. 
Stephen Markle (Lorenzo) ir di
džiausioj minioj visur, visada 
prasiverždavo j priekį. Kai skai
tai “Venecijos pirklį” namie, tai 
toks I^iuneėlcį Gobbo atrodo vi
sai nereikšmingas. Matytumėt, 
kokį charakterį čia sukūrė Ja
mes Blendick! Vėl gi, Maroko 
princas. Powys Thomas, nuda
žytas juodai, kaip naktis, žiban
čiomis akimis, klaikiu'balsu, dar
gi tokių pat juodaveidžių palyda 
apsistatęs/įbaugino ne tik Por- 
tija, bet ir 'žiūrovus. Visi atsi
kvėpėm, kailis atidarė nelemtą 
dėžutę ir išsinešdino.- Arba- Ara- 
gono princo yaidmeny Eric Don
kin.; Jis; b^^' .tiėša^ labiausiai 
sušaržuotas, |bet-vis tiek nepa
prastai spaiyingas, nepamiršta
mas, tragikomiškas. Daug gerų 
žodžių verti Jane Casson (Neri- 
ssa), Kenneth Welsh (Gratia- 
noJ/Betnard Behrens (Old Go- 
bbo), Alfred Gallagher (Tubal), 
Mėrvyn Blake (tik šiam spekta
kliui Venecijos kunigaikštis), ir 
visi tarnai, ir visos Portijos pa
lydovės. Maųb nuomone, trupu
tuką pėf'jaunas, per kuklūs iš
ėjo viename iš pagrindinių vaid
menų, Bassanio-Barry-MacGre- 
goš ir.lyg truputį “druskos” trū
ko Shhylockoj dukteriai Jessikai- 
Helen Carey j ' '

Dailininko į Desmond Heeley 
pasidarbuota išsijuosus. Puikūs 
rūbai ne tik Jėsšikoš’ir Portijos, 
ir visų Belmonto merginų, bet 
įdomiai aprengti ir visi kiti vei
kėjai, nuo žydb Šhylocko ir An
tonijaus, iki visų tarnų bei pa
siuntinių, pradedant šilkais ir 
aksomais, o baigiant skudurais. 
Dekoracijas reprezentavo aukso 
lapais dengtos arenos grindys, 
sienos, stulpai (suprask — Vene
cija, tai aukso miestas; o ir Bel
montas — turtų ir laimės vieta). 
Muzika — Gabriel Charpentier, 
bet nieko apie muziką negaliu 
pasakyti, nes, prisipažįstu, bu
vau taip užimtas, kad muzikos 
nė nepastebėjau.

šiemetinių “Venecijos pirklio” 
kritikų pasisakymų, bet, spėju, 
Jean Gascon’o “Pirklį” jie įver
tins kaip labai spalvingą, lengvą, 
pilną meilės ir poezijos, daugiau 
komediją, negu dramą. Tiesa, 
tokiam sprendime gal kiek ir nu
vertinta Šhylocko tragedija, bet 
rimtas žiūrovas ir Šhylocko pa
sitraukimo iš teismo salės nepa
mirš.

Mano išvada labai trumpa ir 
ąiški. Visi kas tik kada Stratfor
do Festivalyje bent kartą bu
vote, ar kas svajojote, bet nepri- 
siruošėte, būtinai važiuokite šią 
vasarą bent jau “Venecijos pirk
lio” pamatyti. “The Merchant 
of Venice” nuo šių eilučių pa
rašymo dar bus suvaidintas de-

Režisūra —Jean Gascon. Tas 
vyras Stratforde nebe naujokas, 
bet Shakespeare’o veikalų j is 
maža režisavo. Prieš 11 metų 
jo režisuotas “Othello”, o 1963 
— “The Comedy of Errors”, ir 
paskui pereita prie operečių bei 
kitų klasikų, bet ne Shakespea
re’o, veikalų statymo, šį sezonų 
jis grįžo. Grįžo su didžiausia jė
ga, bet kartu ir su lengvumu. 
Kiekvienais metais Stratfordas 
turi dramą, kurį uždeda akcentą 
visam sezonui. Pernai buvo John 
Hirsh’o surežisuotas “Hamle
tas“ ir jis daugelio buvo apšauk
tas “piktuoju -Hamletu”.- Tuo 
tarpu man dar neteko skaityti

KENOSHA-RACINE, W1S.
Apie pavergtas tautas bus 

kalbama per radiją ir televiziją
Lietuvių Dienos minėjimas (ta 

pačia proga ir Pavergtų Tautų 
savaitės) Kenoshoje įvyks lie
pos 19 d. Apie Lietuvos ir kitų 
tautų pavergimą kalbės žymūs 
amerikiečiai per radiją ir televi
ziją. Lietuviai .prašomi jų kalbų 
pasiklausyti.

Kongresmanas Henry C. 
Schreberg kalbės liepos 13 d. 
(TU 6 televizijos kanalas). Lai
kas: nuo 11:45 iki 12:30 p. p.

Liepos 20 d. iš tos pat televizi
jos stoties kalbės veteranų va
das Raymond A. Gallagher. Lai
kas dar nežinomas.

šimtis kartų, iki Darbo Dienos, 
o studentams — iki spalio 10. 
Po to jo nebematysime gal de
šimtį metų (nuo 1955 mršįmet 
matome pirmą kartą), o kai ma
tysime, tai jis nebebus Jean Gas- 
con’o. Trumpiausias kelias bi
lietus užsisakyti, ypač čikagiš- 
kiams, šaukiant telefonu Festi
valio teatro kasą (Box office) 
tel. (519) 273-1600, nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro, o šešta
dieniais — iki 12 vai.

rm^ fru r~i nrra itit ir

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas

' ♦ 30%” Wide, 19.0 cu. ft big į

• 6.49 cu. 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 be added 
anytime later

• Four adjustable cantilever 
shelves in refrigerator

• Slide-out meat pan

• Slideout crisper

• Set-in freezer rack

• 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 fights

5115-5123 So. KEDZIE AVĖ. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPON1S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9.iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

Now at GLASER’S

MODEL CSF19E

EXTRA-CAPACITY 
NO-FROST 

FOOD CENTER

Glaser’s Furnit

Liepos 12 d., pietų metu, iš 
Racine WRJN radijo stoties kal
bės miesto burmistras W. L. 
Huck, stoties direktorius J. E. 
Marck ir Western Printing Co. 
inžinierius W. Leuck.
,Liepos 13 d., 7 vai. vakare, iš 
Kenosha radijo stotie^ WLAP 
AM FM bus transliuojamos mies
to burmistro W. Burke ir šerifo 
Schmidt kalbus. Kalbės taip pat 
veteranų posto komandierius E. 
Uelmąn ir Jonas Mališauskas. 
Programą praves radijo direkto
rius T. Havel.

Be to, tikimasi, kad šiais me
tais spauda daug plačiau pami
nės Pavergtų Tautų savaitę. Yra 
numatoma pasiųsti dviem dešim
tim laikraščių raštų apie paverg
tas tautas. Taip pat yra platina
mas specialiai išleistas biuletenis, 
kuriame yra aprašoma paverg
tų tautų likimas. Br. Juška

Otuvuu taipgi perka 3 pardmxb 
ir progas ruhno tktai per



(Pabaiga)

PAS GYDYTOJA

500 premijų laimėjusi lietuvė

sirodo, ne tik statyba karščiuo
tai bevykstanti, bet ir lėktuvams 
nusileisti aerodromas įrengtas.

Pueblo West vieta yra netoli 
nuo Denver, Golo., kur per 10 me
tų statytojai žada, turėti 60,000 
gyventojų miestą, bet ne i kitus

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

IfS

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS v

Regular Passbook 
Savings

Pasiūlymas galioja nuo birželio 22-ros iki liepos

to

Pabaigai pasilaikiau pati įdo
miausią radini — Kazimierą Kli- 
veskaite Endziulaitiene Hawlitt, 
kuri savame namelyje gyvena 
Portave la Prairie mieste, Ma- 
mtoboie. Tai yra naugė, kokia 
rasti joks prosnektorius nesi
gailėtų tokia kelione padaręs.

Ponia Endziulaitiene prie savo 
jaukaus seno medinio namelio 
turi medžiais ir alvvu krūmais 
aolinkui anagusi- darželi, kuria- 
me uzsiaugma visas reikalingas 
daržoves nuo česnako iki Paster
nako, o kelios dėslios vištos pri
deda daugiau negu reikia švie
žiu kiaušiniu. Jos rūtų ir geliu 
darželiai gali lenktyniuoti su ge 
riausiais mamyčių darželiais to
li paliktoje gimtojoje tėvynėje.

Bet ši moteris ypatingai įdo
mi tuo, ką randi įėjęs vidun.

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

NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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— Išgerk stiklą koniako ir per
šalimas praeis.

— Pone daktare, malonėkite 
tą receptą įteikti raštiškai.

Kazimiera Endziulaitiene su Povilu Liaukevičium 
jos darbo kambaryje: sienoje matyti iškabinėti 
pagyrimu diplomai ir premiją juostelės. Deši

nėje įrėmytas jos austas lietuviškas raštas.

Graži diena Karterio Kalvose <
•ip per dieną neįmanoma du , gini juodžaliais slėniais, žaliuo

jančiais miškeliais ir apsėtais 
laukais, švelniai aukštyn kylan
čiais kalneliais, pastoraliniais

jęs iš savo urvų labirinto išlin
dęs “gouperis” aplinkui dairy
damosi švilpauja. Kad svarbiau
sio nepamiršus — ir pakrūmėse 
raudonikiai grybai jau grybavi
mo sezoną skelbia!

Įėjęs vidun, visą jos “salioną”, 
kurs yra ir jos “studija, atelje”, 
siuvykla, audykla, mezgykla ir 
konservų gamykla, randi prista
tinėtą ir visas sienas nukabinė
tas jos darbais ir atžymėjimų, 
premijų bei pagyrimo ženklais 
ir dokumentais.

Tai šimto amatų menininkė 
ir penkių šimtų premijų 
laimėtoja, kuri jau per ei
lę metų dalyvauja visų Kana-, 
dos vakarinių .provincijų paro
dose su savo rankų darbo ekspo-

panašų miestą, o tokį, kur žmo
gus galėsiąs jaustis grįžęs į gam
tą, erdvę ir grožį. Miestas taip 
planuojamas, kad akrui tektų 
nedaugiau kaip po 3 gyventojus.

Be įvairių pavyzdinių namų- 
namelių ten jau statoma už 
$530,000. sporto apdani ir įran- 

' kių dirbtuvė, už $1,450,000 mo- 
[ dernus motelis su viešbučiu iš 
80 kambarių, ir visa eilė kitokių 
smulkių Įmonių; atvesta dujos 
(gas), elektra, kasama kanali
zacija, statoma jau ketvirtoji TV 
stotis, netoliese Pietinio Colora
do State College ir net sporto 
lenktynėms ringas. Bet svar
biausia atrakcija šioje sausoje 
dykumoje bus $63 milijonus kaš
tuosiantis Pueblo Pylimas ir Re
zervuaras ant Arkansos upės, 
kas naujajam miestui suteiks 
nemažą ežerą.

Su pinigais viskas galima pa
daryti, ir Pueblo West miestas 
gali turėti didelę ateitį. Tik vi
sa bėda, kad ir čia kainos jau nu
statytos labai aukštos.

Kelionė lėktuvu ten ir atgal 
su valgiu ii* gėrimu nekaštavo 
ne cento. Kelione pasinaudojo 
p. Čepas su dukrele Rasa. Rep.

čius ir juos pasekė apie tuzinas 
kitų lietuvių, o vienas — nauja
sis ateivis Virkutis, nusipirkęs iš 
Žilinsko gražiausia kalnelį prie 
upelio net lietuvišką kalnų re- 
zortą buvo pradėjęs kurti. Deja, 
pirmasis pionierius jau pats iš
keliavo į Dievo žaliąsias Gank- 
las, o Virkutis, nesukėlęs dides
nio saviškių susidomėjimo, savo 
rojaus kampeli apleido ir parda
vė kitataučiams. Likusieji lie
tuviai patys sensta, vaikai po 
miestus išsiblaškė. Pavyzdžiui, 
paties Jono Liaukevičiaus vie
nas sūnus Paulius yra burmis
tras šiauriausiame šiaurvakariu 
Teritorijų mieste Yellowknife! 
Povilo Liaukevičiaus vienas sū
nus gyvena Kamloops, Britų Ko
lumbijoje, kur yra įsitaisęs ne
paprastą laboratoriją — brang
akmenių šlifavimo ir įrėmavimo 
dirbtuve.

Colorado dykumoje 
auga naujas miestas

Daug iniciatyvos, ryžto ir ka
pitalo turinti galinga aliejaus 
korporacija McCulloch Proper
ties, Inc., įsigijo Colorado lau
kinių kalnų srityje 26,000 akrų 
lygumos plotą ir pradėjo karš
čiuotai skubiai statyti naują 
miestą, pavadintą Pueblo West 
ir per spaudą, radijo, TV bei vi
somis kitomis priemonėmis sa
vo multimilijoninį biznį ‘rekla
muoti. Praktiškiausias būdas 
naujoms vietovėms išreklamuo
ti, yra kviesti žmones, juos vel
tui nuvežti, pavaišinti, aprody
ti, išgirti ir įpiršti, kad pirktų. 
Taip padarė ir minėtoji Pueblo 
West kompanija.

Vytauto Čepo, Naujienų lino
tipininko, šeima gavo trims as
menims tikėtus lėktuvu iš A i id- 
way aerodromo Chicagoj į pačią 
vieta Colorado dykumoje, Rocky

Jūs galite pasirinkti vieną iš 3 nešiojamų dėžučių, jei atidarysite $200 ar 
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 
siųsti dovanos paštu. 
31 dienos.

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Kazimiera Endziulaitiene prie kai kuHv savo dir
biniu. Ant stalelio stovi jos išsiūtas skunkis, šu
nelis ir dirbtinu gėfiy puokštė. Siena nukabinėta 

diplomais ir pagyrimu ženklais.

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.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

2 Year Certificate 
$5,000 or more

INTEREST PAID QUARTERLY

natais ir už juos skina tikrus 
pagyrimų laurus ir premijų do
lerius. Vaizdelyje sienose ma
tomi tamsesnieji bruoželiai tai 
yra dalis visose keturiose sie
nose iškabinėtų jos prizų juostų 
ir certifikatų. Dabar gi ji sku
biai beruošianti 25 eksponatus 
artėjančiai Albertos provincijos 
parodai, į kurią iš anksto ofi
cialiai užprašyta. Ji turi jau ve
dusį sūnų ir ištekėjusią dukterį, 
abudu paveldėję motinos talen
tus; jis sporte, ji tapyboje. Jos 
duktė Edith yra laimėjusi pre
mijas už savo pieštus žirgus.

Kazimiera Kliveskaitė End- 
ziulaitiene-Hawlitt yra gerokai 
paamžėjusi, bet labai gyva, jud
ri ir neapsakomai darbšti meni
ninkė — nuo lėlių ir dirbtinų gė
lių iki imarinuotų ir premijuotų 
įvairiausių maisto produktų!

Ji sako, kad mėgiamas kūrybi
nis darbas yra geriausias vaistas 
sveikam ir laimingam gyveni
mui

Derlinga ir labai graži yra 
Carberry Hills gamta. Ši ramių, 
gerų lietuvių farmerių “Lietu
vėlė” yra netoli didžiojo Trans- 
kanadinio plento iš vienos pusės 
ir Manitobos ežero iš kitos. Šią 
gražiąją “Dzūkiją” arba Žemai
tijos tarp Varnių, Luokės ir Kal- 

atrado” pirma
sis pionierius Žilinskas, jo pėdo
mis čia įsikūrė Jonas Liaukevi-

-ta****#y&v:
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turgu aplankyti, taip per savai' 
tę negalima apvažiuoti visos Ma- 
nitobos, kur lietuvių taip ne 
daug, bet visi tokie malonūs. Su ' gamtovaizdžiais, kur žalmargės 
Povilu ir Jule Liaukevičiais ga- karvės ganosi, juodbėriai ark- 
lėjome nuvažiuoti tik iki Jonų liai po darbo ilsisi, retkarčiais 
Liaukevičių, kadangi vakarykš- i stirna, šernas ar kiškis prabė- 
čiai buvo didelis lietus, kurs net1 ga ir ant savo kapčiaus atsisto- 
prie smėlio gruntą vietomis bu- ; 
vo klanais pavertęs. Plane nu
matyti Giedraičiai, žemaičiai, 
Butkevičiai, Balčiūnai ir kt. liko 
atidėti sekančiam kartui. Visi I 
jie, Lietuvos žemės plotais ly
ginant, Čia yri “dvarininkai”. 
Pavyzdžiui, Jonas Liaukevičius 
jau tris šimtus akrų pardavęs,' 
o dar 400 akrų mielai parduotų, 
jei “geras žmogus, būtinai lietu
vis” atsirastų.

Bergždžia sumiesčionėjusiems 
Amerikos lietuviams šnekėti apie 
vargus ir džiaugsmus plačiame tinėnų kopiją 
Dievo pasaulyje kur tik pro du 
ris išėjęs akis sotini ir širdį dzin-
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Naujienoms bando užkarti Maskvą
Prieš 30 ir daugiau metų, kai labiausiai atsilikę lie

tuviškos visuomenės elementai bijojo kiekvieno pažan
gaus žingsnio, tai Naujienas, drįsusias žengti su mokslu 
ir stiprėjančiomis demokratinėmis idėjomis visuomenėje, 
apšaukdavo komunistinėmis. Kad Naujienos keldavo 

. viešumon sovietų valdžios nusikaltimus prieš žmonišku
mą, žmogaus teises ir pačius demokratijos principus — 
nieko nepadėdavo. Tiems žmonėms Naujienos buvo, jei 
ne komunistinės, tai komunistuojančios. - 4 •

Nuotaikos pasikeitė raudonajai armijai okupavus 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraštus. Atsirado reikalas ap
jungti visus lietuvius, kad gilėtų tinkamai padėti ne vien 
pavergtiems savo tautiečiams, bet ir gimtiniam kraštui. 
Suorganizuota Amerikos Lietuvių Taryba, įsteigtas Bal- 
fas ir padaryta visa eilė lietuviams svarbių ir reikšmingų 
darbų.

Bet paskutiniu metu ir vėl pradeda galvą kelti atsili
kėliai. Praeito šeštadienio Drauge įdėta tokia “nekalta” 

. žinutė:
“Niekas, nei Maskva, susidėjusi su Naujienomis 

. mūsų nenugalėjo. Grandinėlė šoka, o žiūrovai šau
kia ’Tantastico ir grandioso”. Stasys, Caracas, Ve- 
necuela”. (Draugas, 1970 metų liepos 3 d. 8 psl.)
Naujienos niekad nekovojo prieš Grandinėlę arba 

šaunius jos šokėjus ir šokėjas. Naujienos pasisakė prieš 
Grandinėlės vadovybę, bereikalingai susirišusią su oku
panto Amerikon siunčiamais agentais. Jos kritikavo ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybę už laiku ne- 

. padaryto įspėjimo apie galimą pavojų. Jeigu Grandinėlė 
pajėgė atsispirti Maskvos brukamai politikai, tai visiems 
teks tiktai džiaugtis.
'■ Naujienoms buvo atsiųsti keli laiškai su Clevelande 
einančių angliškų laikraščių iškarpomis. Ten buvo rašo
ma, kad sovietų ambasadorius Venesueloj protestavo 
prieš leidimą Grandinėlei šokti sostinės teatre. Sovietų 
ambasadorius rengėsi net nutraukti santykius su Vene- 
cuela, jeigu Grandinėlei nebus užkirstas kelias ir neuž
drausta šokti. Naujienos įdėjo ir šią Clevelando laikraš
čio, žinutę. įdėjome, bet žinios tikrumu suabejojome. 
Mums atrodė, kad tas “sovietų protestas” buvo tiktai 
Grandinėlės garsiniminis pokštas, laiku pakištas Cleve
lande einančiam anglų dienraščiui. Bandėme nustatyti, 
kada tas protestas buvo pareikštas, kuriam Venecuelos

Po sveikinimų įprastai sek
davo paskaita, liečianti degan
čią problemą* tačiau siais me- 
tais ryšium su senos bažnyčios 
pardavimu Chicagos šiaurėje 
ir kitos pietinėje dalyje pirki
mu, naujos Kolegijos rinkimu, 
bei kitais pasisakymais eina
mais reikalais, nuo paskaitos 
atsisakyta.

Verta paminėti,' kad Sinode 
buvo diskutuota ir priimta re
zoliucija Lietuvių Enciklope
dijos reikalu, .kurioje, apra
šant reformaciją ar pasisakant 
apie evangelikus, buvo pavar
toti terminai kaip herezija, sek 
fantai, atskalūnai, kreiva ti- 
kiai ir panašūs epitetai, kas 
nesuderinama su mokslinio 
veikalo orumu, toliau nušvie
čiant krikščionybę liečianšius 
klausimus prisilaikoma grynai 
katalikiškų dogmų, kas neati

tinka moksliniam metodui. Pa
našus tendencingumas junta
mas daugumoje straipsnių nu
šviečiančių istorinius ir net lite
ratūrinius klausimus. Tuo 
klausimu priimtus Sinodo pa
sisakymus nutarta paskelbti 
lietuvių spaudoje.

Svarstyta plačiau Lietuvių 
Evangeliku Tarybos veikla, 
kurioje pasigendama sprendi
mų ir pasisakymų aktualiais 
klausimais. Nutarta pavesti Ko
legijai šį klausimą išsamiai 
persvarstyti ir veikiant drauge 
su kitais tos organizacijos na
riais, surasti lankstesnę veiki
mo formą. Svarstant Kolegi
jos veiklą, buvo pageidauta 
taupyti savo jėgas konkretiems 
uždaviniams, neužsikrauti pa
šaliniais darbais ir, svarbiau
sia, nepasimesti įvykių raido
je.

Kolegijos prezidentas krt M. 
Tamulėnas, padaręs platesnę

praeitų metų nuveiktų darbų 
apžvalgą, nurodė, kad pasku
tiniais metais buvo sutelktos 
jėgos įsigyti naują bažnyčią sa 
vo veiklai, šis užsimotas žygis 
rado platų pritarimą čikagiečių 
tarpe ir dėka jų pasišventimo 
ir aukų turime naują ir tinka
mesnį savo, veikimui centrą. 
Buvo palaikomi santykiai tiek 
su pasaulinėmis, tiek su ame
rikoniškomis protestantiško
mis organizacijomis, vienok 
jokių apčiuopiamų rezultatų 
nesulaukta. Tenka ir toliau 
laikytis ištvermingai savo nu
sistatymo ir laukti pakitimų 
pasaulinėje politikoje.

“Mūsų Sparnų” redaktorius 
krt J. Kregždė pranešė, kad 
redakcinės komisijos nusista
tymas leisti žurnalą reguliariai 
du sykius per metus yra vykdo 
mas. Tenka džiaugtis, kad su 
kiekvienu numeriu žurnalas 
rimtėja, susilaukia labai gra
žių atsiliepimų iš skaitytojų ir 
yra remiamas gausiomis auko
mis. Nusiskundė, kad turima 
sunkumų su spaustuve, kuri 
yra perkrauta darbu, ir nevi-

davinys buvo ir liko — atsto
vauti Bažnyčiai tėvynėje, nes 
ten tos teisės yra atimtos.

Po pamokslo kun?^>t Nei
manas maldoje ir susikaupime 
apžvelgė supt kun. P. Dilio 40 
metų kunigavimo sukaktį, pra
šydamas Dievo palaimos toli
mesnei jo tarnybai.

I. Tamulėnienė ir Br. Varia-
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BRANGIEJI AKMENYS
34

Opalo vardas yra sanskritiškos kilmės, 
kilęs iš žodžio upala, reiškiančio — brangus 
akmuo. Ir tai yra neatspėjama mįslė. Opa
las iki pat 19 šimtmečio antrosios pusės bu
vo europėjinės kilmės akmuo, be mažiau
sių pėdsakų netgi rytų Azijos tautų tradici
jose. Seniausios ir vienintelės opalų kasyk
los buvo ne kur Indijoje ar kuriame kitame 
Azijos krašte, bet pačioje Europos širdyje, 
Vengrijoje. Tiesa, turkai, užkariavę Veng
riją, čia iškastus opalus gabendavo į Kon
stantinopoli, o iš ten Amsterdamo pirk
liams jie buvo parduodami, kaip orientali- 
niai akmens. Bet tai buvo vidūražių pabai
goje ir naujųjų amžių pradžioje, ir jei šie 
akmens iš Tukijos galėjo pasiekti To
limuosius Rytus, tai sanskrito kalba ten jau 
buvo seniai mirusi ir vardų šiems akmenims 
duoti negalėjo.

Opalai randami bazaltų, trachitų, ande- 
sitų, serpentinų ir kitų vulkaninių uolų ply
šiuose ir tuštumose prie didelių karštų šalti
nių. žymi silicio priemaiša šiose uolose yra 
būtina. Jis nėra susikristalizavęs, kaip be
maž visi kiti brangieji akmens, o susidaręs 
iš savotiškų suakmenėjusių silicio ir van
dens drebučių. Grynasis opalas yra bespal
vis. Spalvos — pieniškai balta, rusva, raus
va, mėlyna, juoda, žalia — priklauso nuo 
priemaišų, atsiradusių akmenyje..'-Opalų 
yra visiškai neskaidrių, skaidrių ir tik dali-

kojįenė paįvairino pamaldas, 
išpildžiusios dvi giesmes, akom 
panuojant vargonais Kalvaičiui.

Po pamaldų sekė tradiciniai 
Sinodo pietūs, kuriuos paruo
šė darbščios parapijos Moterų 
Draugijos narės. Pietų metu 
buvo pagerbti atvykę į Sino
dą svečiai ir pasakytos kalbos.

V. K.

Pašventintas Adelės Brizgytės - 
Orintienės paminklas

valdžios pareigūnui jis buvo įteiktas, koks yra tikras to 
rusų protesto tekstas. Iki šio meto tikslių duomenų apie 
tą protestą nepavyko gauti.

Garsiniminiu tas reikalas dar atrodė ir todėl, kad 
sovietų imperijos valdovai kvailų ir nepatyrusių žmonių 
ambasadoriais neskiria. Atsakomingą diplomatinį so
vietų valdžios postą užsienyje gauna tiktai ilgą mokyklą 
išėjęs kompartijos narys. Jam yra pažįstama visa sovie
tų valdžios, policijos ir šnipinėjimo mašinerija. Jis turi 
gerą nuovoką ir apie ambasadoriaus teises bei prievoles. 
Neatrodo, kad bet kuris sovietų ambasadorius ruoštų 
protestą^ neištyręs reikalo. Jeigu jis, neištyręs proble
mos, būtų padaręs tokį diplomatinį liapsusą, tai būtume 
girdėję apie jo pavarymą iš užimamų pareigų. Blogiausiu 
atveju, jis tuojau būtų atšauktas į Maskvą pasiaiškini
mui. Tokios žinios Clevelande einančiam angliškam laik
raščiui dar jnepakišo.

Kol nepatirsime tikslesnių žinių apie minėtą sovietų 
ambasadoriaus protestą, tai visą tą reikalą skaitysime la
bai abejotinu. Turint galvoje L. Sagio bendravimą su 
Juozu Lingiu, toks sovietų “protestas” : Grandinėlei buvo 
reikalingas. Jeigu sovietų ambasadorius tokio protesto 
ir neįteikė, tai guvūs garsintojai galėjo jį išgalvoti.

Bet Viduramžių insinuacijas prieš Naujienas sklei
džia ne vien Draugo žmonės. “Akiračių ’ spaudos apžval
gininkas, , kalbėdamas apie tą pačią Grandinėlę, rašo, 
kad Naujienų pasaulėžiūra ‘labai panaši į- pasaulėžiūrą 
kito Čikagos dienraščio, kuris skelbia meilę tik proleta
rui, bet neapykantą visokiems “liaudies priešams”. Ap
žvalgininkas turi galvoje Chicagoje leidžiamą “Vilnį”.

Amerikos lietuviai labai gerai- žino Naujienų pažiū
ras komunizmo, sovietinio socializmo ir sovietų imperia-
lizino klausimais. Tvirtinti, kad Naujienų pasaulėžiūra 
yra panaši į Vilnies pasaulėžiūrą, arba pasakoti, kad 
Naujienos yra susidėjusios su Maskva, gali tiktai iš dide
lio rašto išėję iš krašto žmonės. Bendradarbiavimo min
tis skleidžiantieji Akiračiai bando Naujienoms prikarti 
Vilnies pasaulėžiūrą. Kuo pats kvep, tuo ir kitą tep, tei
singai sako žemaičiai.

nai skaidriu, 
opalai priklauso prie menkaverčių ar visai 
beverčių mineralų, randamų bemaž visuose 
pasaulio kraštuose. Brangiųjų akmenų koky 
bės opalui dalinis skaidrumas yra-būtinas. 
Jis, šis skaidrumas, yra lyg savotiškos “pra
peršos” akmenyje, per kurias įsiveržusi į 
opalą šviesa pasiekia akmens viduje esan
čius suakmenėjusius silicio ir vandens dre
bučius, ir juose lūždama, sukelia įvairia
spalvius žėrėjimus, besiveržiančius iš ak
mens, John Ruskin žodžiais , sudarytus “iš 
visų pasaulyje esančių spalvų, išskyrus tik 
debesų pilkumą.”

Opalo sudėtis yra labai paprasta — smė
lio formos silicis ir vanduo. Santykis tarp si 
ličio ir vandens akmenyse nevienodas. Pa
vyzdžiui, \ engrijos opale yra 90% silicio ir 
10% vandens, ugniniame opale — 92% si
licio, 0.25% geležies ir 7.75% vandens, o 
Silezijos opalai teturi tik 10% vandens, bet 
98.75% silicio ir 0.10% alumino. Išviršinis 
akmens blizgesys nedidelis netgi ir šlifuo
tuose akmenyse. Akmens kietumas — 5.5 — 
6.5, jis minkštesnis už kvarcą ir kietesnis už 
stiklą. Akmuo lengvai skyla ir trapus, ypač 
praradęs dalį vandens. Opalų papuošalus 
būtina saugoti nuo staigių temperatūros pa
sikeitimų, nuo karščio ir perdžiūvimo, ne
laikyti su kitais kietesniais papuošalais. Ly
ginamasis svoris svyruoja tarp 1.9 — 2.3, 
priklausomai, kiek vandens yra akmenyje. 
Kaitinamas akmuo skyla, trupa, sproginėja, 
jo skaidrumas mažėja, dingsta spavos. Prie 
geros priežiūros opalus nesunku išlaikyti 
ištisus šimtmečius, bet kur tokios priežiū-

suomet žurnalas, laiku pasie
kia skaitytojus.

Išklausius visus pranešimus, 
Sinodas užgyrė Kolegijos ir ki
tų organų veiklą. Po praneši
mų sekė naujos Kolegijos rin
kimai. Į Kolegiją ateinančiam 
terminui tapo išrinkti: prezi
dentu krt. M. Tamulėnas, Jr^ 
viceprezidentu ir drauge geru 
superintendento pareigoms ku
nigas St. Neimanas, Kolegijos 
nariais — supk kun. P. Dilys, 
kun. F. Barnelis, kun. V. Kur- 
natauskas, krt. J. Kregždė, krt. 

j E. Dilytė - Holenderienė. į re
vizijos komisiją —■ krt. J. Va- 
riakojis, krt St. Palšis, krt St. 
Dagys. Išklausius praeitų me
tų Kolegijos finansinę apys
kaitą, Sinodas patvirtino se
nos bažnyčios pai’davimą ir 
naujos užpirkimą.

Kitą dieną, sekmadienį, birž. 
mėn. 21 d. Sinodas pradėtas pa 
maldomis. Gen. supt. kun. St. 
Neimanas' savo pamoksle nu
rodė, kad nors gyvenime, t v., 
ekumeniniame' amžiuje,' .ir 
daug kam ’atrodė kad visos 
krikščioniškos bažnyčios apši- 
jlmgs, ar bėht ’ras bendrą su
tarimą krikščionybės tiesoms 
apreikšti tautoms ir žmonėms, 
bet gyvenimas įrodė, ’kad to
kie siekiai yra neįgyvendinami. 
Paskiros bažnyčios, kaip atski 
ri organizmai, turi gyventi sau

1970 m. birelio 13-oji Chica
goje Brizgių ir Orintų šei
moje buvo gedulo diena.

Tą dieną Jėzuitų koplyčioje 
buvo atlaikytos pamaldos, mi
nint dešimties metų sukaktį 
nuo mirties mokytojos a. a. 
Adelės Brizgytės - Orintienės.

Mišias atnašavo vyskupas V. 
Brizgys, asistuojamas tėvų Jė
zuitų provinciolo G. Kijausko 
ir tėvo Kubiliaus. Mirusios at
minimui tą pačią dieną buvo 
atlaikytos mišios Romoje Vati
kane.

Po mišių artimieji ir pažįs
tami vyko į Lietuvių Šv. Kazi
miero kapines, kur buvo pa
šventintas mirusios paminklas, 
šventinimo apeigas atliko ve
lionės giminaitis, Marijonų kon 
gregacijos narys tėvas Juozas 
Vaškas, NUC. •

Po oficialių, bažnytinių apei
gų visi dalyviai buvo pakviesti 
pietums į Bananas restoraną, 
kur dalyvaujant vyskupui V. 
Brizgiui, Jėzuitų provinciolui 
tėvui G. Kijauskui, J S., tėvui J. 
Vaškui, MIC, kunigui K: Kuz
minskui, gausiam būriui miru
sios giminių ir pažįstamų buvo 
paminėtas jos atminimas.

Velionė Adelė Brizgytė - Orin 
tienė buvo gimusi Marijampo
lės ąpskr. Sasnavos vaisė., Iš- 
dagėlių kaime, ūkininkų šei
moje.

•Baigusi Marijampolės mo- 
ky toj ų seminari j ą, š vie tūno 
ministerijos ji buvo paskirta 
Trakų apskr., Jokubiškių pra
džios mokyklos vedėja. Susi
pažinusi su vietiniu Semeliš
kių policijos viršininku, su
mainė žiedus 1935 m.

1939 m. buvo perkelta į Se
meliškes, o atgavus Vilniaus 
kraštą tų pat metų rudenį, pa
skyrus jos vyrą A. Orintą Ne- 
mečinės policijos viršininku, 
ji mokytojos darbą tęsė tenai. 
Okupavus Lietuvą bolševi
kams, - mokytojavo Virbalyje.

Artėjant antrajai bolševikų 
okupacijai, velionė su šeima 
pasitraukė į vakarus ir gyveno 
Bavarijoje, Lands h u to stovyk
loje, iš kur emigravo į JAV ir 
apsigyveno Clevelande, kur 
i960 m. birželio 22 d. darbo
vietėje staiga ją pakįrto mirtis, 
sulaukusią vos 47 Pietų am
žiaus.'

Jos palaikai iš Clevelando 
buvo perkelti į Chicagos Lietu-, 
vių Šv. Kazimiero kapines.

Velionė paliko vyrą Antaną, 
dvi dukras Astą ir Vidą, abi 
baigusias kolegijas. Asta'ište
kėjusi už sociologo Vaclovo 
Kleizos, Vida šiais metais ište 
kėjo už aukštus mokslus bai
giančio G. Kaulėno.

Jų visų šeimų pastangomis 
ir Elžbietos bei Antano Kleizų 
-— Vaclovo tėyų ~ buvo suruoš 
tas šis gražus mirusios paminė
jimas? Velionė buvo labai jaut 
rios sielos, stengėsi kiekvienam 
ištiesti pagalbos ranką, o mano 
šeima Vokietijoje sunkiais lai
kais buvo jos rūpesčiu sušelp
ta. Jos šviesus atminimas vi
sada liks ją pažinojusių tarpe.

Jonas Talalas

IŠSIPLEPĖJO
, — Sveikinu. Tau pakėlė algą.

— Iš to neturiu jokios naudos, 
kadangi miegodamas: išsiplepėk 
jau savo žmonai.

skirtu gyvenimu, idant visu
moje galėtų atlikti Dievo joms 
skirtą uždavinį. Tokia Dievo 
paskirtimi egzistuoja Lietuvos 
Ev. Reformatų Bažnyčia, kuri 
kaip atskiras ir nepriklauso
mas vienetas turi savo uždavi
nį lietuvių tautoje. Mūsų už

Ilgamečio BABFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ RALFO VEIKLOS 

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

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač trtmUmui. 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 ’

Pirmuoju ir antruoju atveju : ros nėra, jų amžius labai ribotas. Kai išseks
opalų ištekliai žemėje, o jie nėra dideli, atei 
ties žmogus šį puikų akmenį prisimins tik iš 
senų raštų ar galės į jį pasižiūrėti muzie
juose.

Tik nežymi dalis gamtoje randamų opa
lų priklauso brangiųjų akmenų kokybei ir 
naudojami papuošaluose. Didžioji jų da
lis, turinti visą išviršinę opalo išvaizdą, bet 
neturinti vidinio spalvingumo, dažniau su
tinkama puošniuose durų rankenose, liet
sargių kotų galuose, dėžučių mozaikoje ir 
tik retais atvejais panaudojami pigių papuo 
salų gamyboje. Rinkoje tokie akmenys su
tinkami paprastojo opalo vardu, pagal 
spalvą, kokybę ir skaidrumą «kirstomi į 
daugelį atmainų, žinomų pieninio opalo, 
agatinio opalo, rožinio opalo ir kt pavadi
nimais, iš kurių lik hydrofanas būtų; vertas 
atskiro paminėjimo kaip akmuo, ypač reikš
mingas Indonezijos amuletų pramonėje.

Vis dėlto brangenybių prekyboje opalo 
vardu pažįstamas tik kilnusis opalas, tar
tum kitokių ir nebūtų. Jie skirstomi į dvi 
pagrindines grupes — orientalinius, dar 
kartais vadinamus brangiuosius ar kilniuo
sius (precious, noble) ir ugninius (fire), 
ryškiai besiskiriančius nuo vieni kitų ir savo 
spalvomis, ir išviršinėmis ir vidinėmis ypa
tybėmis. Pirmieji randami Vengrijoje* Aus
tralijoje, Hondūre, Meksikoje, antrieji — 
Meksikoje ir po tiuputį Hondūre ir Austra- 
lijojA

47rientaliniai opalai neturi jokios unifor
minės spalvos nei savo paviršiuje, nei trykš-

— - ■' -............ .......... . , T I ................................. n* I

tančiose vidaus ugnyse. Žiūrint į akmenį iš 
viršaus, jų yra pieno baltumo, tokio pat bal
tumo su aiškiu polinkiu į gelsvumą ar rus
vumą, pagaliau yra rudų, rausvų, tamsiai 
mėlynų, juodų ir — retais atsitikimais ža
lių, o jų vidinės ugnys gali būti raudonos, 
oranžinės, žalios, mėlynos, purpurinės ir kt 
Akmens, iš vidaus žėrintys raudonomis ar 
oranžinėmis ugnimis, labiau vertinami už 
akmenis, atspindinčius žalias ugnis. Taip 
pat labiau vertinami tie akmens, kurie iš 
karto atspindi daugiau spalvų, bet ne kurią 
vieną uniforminę. 'Akmens vidinių ugnių 
gausumas ir intensyvumas yra pagrindinė 
gero opalo savybė.

Ugniniai opalai (fire opals) vardą gavę 
nuo atspalvio, primenančio žarijų ugnį. Jis 
yra pusiau skaidrus, nors pasitaiko ir visai 
skaidrių. Išviršinė akmens spalva ryški ir 
Įvairuoja nuo rudai gelsvos iki tamsiai rau
donos ir rusvai oranžinės spalvų. To pačio 
atspalvio mažesni akmens yra blyškesni už 
didesniuosius. Vidaus ugnys silpnesnės, ne
gu kituose geros kokybės opaluose, bet ak
muo yra nepaprasto Įspūdingumo. Dides
nėje šviesoje ugninis opalas patamsėja, va
sarą jis gražesnis, negu žiemą. Visokiu at
veju ugninis opalas yra vienas iš gražiau
siųjų opalų, bet rinkoje aukštų kainų nepa
siekia. Akmens pareikalavimai nedideli dėl 
prastokų fizinių savybių. Jis lengviau per- 
džiūsta, greičiau praranda spalvą, lengviau 
skyla, kartais staiga susproginėja be jokios 
priežasties.

1 Patys seniausi ir kartu didžiausi opalų

depositai yra Vengrijoje, Tokay — Eperies 
kalnuose, šiaurinėje krašto dalyje. Opalai 
čia kasami be pertraukos*- mažįausia 600 
metų, - bet manoma, kad jie buvo žinomi ir 
romėnams, iš-čia gavusiems visus Plinijaus 
Vyresniojo aprašomus akmenis;-

Opalų čia yrą bent keliose vietose, bet 
pagrindinės kasj'klos yra Sinionkos kalne 
netoli červincos ir Libankos kalne maždaug 
už pusmylio į vakarus nuo Dubniko. Gamta 
čia laukinė ir* šiurkšti. Opalai randami ir 
kalnų pakraščiuose* ir giliai kalne kartu su 
menkaverčiu hyalitu*- vietomis didelėmis 
masėmis užpildančiu pilkai raudonų ande- 
sitų plyšius ir tuštumas. Brangieji opalai 
čia gana smulkūs; kartais per metus ir per 
dvejis terandamas koks vienas akmuo stam
baus riešuto didumo, bet akmens yra auk
otos kokybės, jų randama gana daug, ir jų 
paklausa rinkoje visada labai didelė.

(Bus daugiau)

T E R R A
Savininkai V. ir U. CIVINSKAI

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

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

Skaitykite* ir platinkite 
Die n r a š t i 
“NAUJIENAS”'
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ANNA BALIONAS
\ AKIŲ, AUSŲ, NOSIE* 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

MS8 W. 63rd STREET
Ofiio telef.: PRospect 8-322$
Rezid. telef.; WAlbroek 5-5076

. Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik susitarus

I

Rez. t.L 239-4683

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

Medical Building). TeL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

9 1 I 11 * t t

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

I

1 i

Ir Argentinoje paštas negeresnis
J

PAGALBININKAS

Vienas lenkų motorvežimių

DR. S. BIEZ1S
Telef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8
Ūktai antradieniais ir penktadieniais
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

DR. . PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antraa., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus./

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per)į 
optometristas

DR. EDMUND E.
W. 51st STREET 

Tel.: GR 6-2400
/ai. pagal susitarimą:- Pirm., ketv. 
x—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W.M. EIS1N- E1SINAS
AKUŠERIJA tr moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

■' Telef-- PRospect 6-5084

Apdraustas parkraustymas 
iš (vairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tai.: FRontier 8-1882

PERKRAUSTYMAl

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdraudė

7 F, M A KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

WIN SKA'
Lengvieji vėsintuvai 

, TIK 60 SVARŲ
Langan įstatomi

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H l R U R G A S
Priima tik susitarus. r

Valandos- pirmad.. ketvirtad.. 5—8.

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

S ■ --------------------------------------------------------------- ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Argentinoje blogiausiai paš
tas dirba Berisse: Daugeliam A. 
L. Balso prenumeratorių atneša 
laikraštį 'po 2, 3 ar net 4 nume
rius iš karto, nors kiekvienas nu
meris yra išsiunčiamas tvarkin
gai kas dvi savaitės. Ten nusi
skundžia ir kitų laikraščių pre
numeratoriai. A. L. Balso Ad
ministracija jau padarė skundą 
pašto žinybai.

Pasirodo, kad ir Chicago j e ta 
pati “velniava”. Lenkų spauda 
ir mūsų Naujienos skelbia, kad 
trunka 3-4 dienas kol paštu siun
čiamas dienraščius skaitytojai 
gauna pačioje Chicago j e.

Kitas laikraštinio darbo ap
sunkinimas, tai skaitytojų ne- 
pasirūpinimas laiku apsimokėti 
prenumeratas. Dėl to labai nu
siskundžia Bostono Keleivis. Esą 
ir JAV yra tokių tautiečių, ku
rie myli skaityti pasiskolindami 
tą laikraštį, bet nemyli apsimo
kėti prenumeratos.

Atsilikusios prenumeratos ir 
pašto netvarka — didžiausia 
spaudos darbo slogutis.

Dyvų dyvai spaudoje
Urugvajiečių Darbas rašo, kad 

vienas dzūkas, buvusis Darbo 
kasininkas “pametė” kasos kny
ga-

Laikas rašo, kad p. I. Padvals- 
kis išvyko į JAV šių metų vasa
rio 29 d. Tokios dienos tas mė- 
nesis neturėjo.

Tėvynės (27. 2. 70) pirmoje 
vietoje tilpo SLA pildomosios 
tarybos valdybos atsišaukimas į 
kuopas ir narius. Greta pirmi
ninko P. Dargio, vice — St. Ge
gužio ir sekr. Algirdo Budreckio 
parašų padėtas ir iždininkės No- 
ros Gugienės parašas. Bet pa
staroji nenuilstama veikėja jau 
yra mirusi prieš keletą metų. Iž
dininkė yra E. Mikužiutė.

Dyvų dyvai visur pasitaiko.
Stebėtojas

ko tėvu. Netoli gyvenantis sa- 
saviveiklos veikėjas susigalvojo, 
kad reiktų pasveikinti ir nuėjęs 
į motorvežimių remonto dirbtu
vę sutikęs pirmąjį vyrą paklau
sė: “Atsiprašau, ar tamsta esa-

tuonių vaikų tėvas T9
“Ne. Aš esu jo padėjėjas7', at

sakė sutiktasis.

suinteresavo?” klausia kompa
nijomis.

“Noriu žinoti, kur naujo se
zono kelnėse bus įsiuvamos ki
šenės”, atsakė specas.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS
E K S KURS ĮJOS

B

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIŠTAS

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

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

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

Vat: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtai. nuo 6—8 vak/ 

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Ulinois 60643

Tel. 238-9787-8

REMKHY TUOS BIZNIERIŲ-'
KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE"

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
'10_12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta. 

Rėz. tel.: WA 5-3099 y

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

t

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

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

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

—- ■■ ■ 4^.. _ ■ . .. .JTTSĮ

Susirinkimų ir parengimų
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SKAITYK "NAUJIENAS1 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

— Chicagos Lietuvių Našlty ir NaJ- 
liukiy Draugiško Kliubo eilinis susi
rinkimas įvyks liepos 10 d. 8:00 vaL 
vak. Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Nariai ir narės skaitlingai daly
vaukite, nes yra daug bėgančių klubo 
reikalų aptarti. Po susirinkimo įvyks 
vaišės ir kokiai.

M. Urbelis, rašt.

KAS IŠRADO SVIESTĄ?
Kupranugaris (verbliudas) 

yra sviesta išradėjas. Koks tai 
arabas — žinoma, tatai buvo la
bai seniai, sukabino ant savo ku
pranugario šviežios grietinės pri
piltus avikailius ir išjojp į tur- _ 
gų. Kupranugaris siūbuoja iš pitoiką”’^rįtT^'iiepo's“i2* d~?se£ 
šono į šoną ir per ilgą kelionės 
laiką grietinė susiplakė .į kietą 
masę, kurią jis parduodamas pa
vadino sviestu (arabiškai). Ku
pranugario išradimas turėjo di
delį pasisekimą ir paplito po vi
są pasaulį.

— Chicagos Lietuvių Našlių, Našliu- 
kių Draugiškas Klubas rengia smagų

madienį, Bruzgulienės sode, 8274 So. 
Kean Ave, šokiams gros Valiūno 
orkestras. Veiks bufetas su gėrimais, 
bus skanių lietuviškų užkandžių ir ver
tingų dovanų. Valdyba ir Komisija 
kviečia visus narius, nares ir gerbia
mus svečius gausiai atsilankyti ir 
smagiai praleisti popietę.

M. Urbelis

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

SPECAS
Smuklėje, kur susirenka vi

soks “svietas”, vienas kišenva
gis ne tiek į savo stiklą, kiek į 
rastą madų žurnalą žiūri.

“Nuo kada gi tave mados taip

— Žemaičių Kultūros Klubo komi
sija ir valdyba rengia vasarini pasi
linksminimą — pikniką liepos 12 d., 
12 vai. po pietų, buvusiame Liepos 
sode. Bus muzika šokiams, veiks už
kandinė ir baras, bus saldainių atspė
jimui ir laimės šulinys su dovanomis. 
Parengimo komisija ir valdyba kvie
čia visus žemaičius ir mielus aukštai
čius su svečiais atvykti ir praleisti 
laiką su žemaičiais.

Rengimo Komisija

Gyv. 2443 W. 70 Street

ROCKFORD, ILL.
Balfo piknikas

Pirmą Rockfordo lietuvių, pik
niką rengia Balfo 85 skyrius Lie
tuvių klubo parke. Piknikas 
įvyks liepos 12 d. Balfo valdy
ba ir jos talkininkai deda visas 
pastangas, kad piknikas būtų 
sėkmingas. Kiek teko patirti, 
viena iš šeimininkių bus ponia 
Savickienė. Tad galima iš anks
to užtikrinti, jog bus paruošta 
Įvairiausių lietuviškų valgių.

Bufetu rūpinsis P. šernas, K. 
Rutkauskas ir A. šernas. Jie mie
lai pasitiks tiek - rockfordiečius, 
tiek iš-kitur atvykusius svečius.

Nėra reikalo daug kalbėti apie 
Balfą, kuris per metų eiles yra 
ištiesęs pagalbos ranką šimtams 
mūsų brolių ir sesių, kurie vargs
ta Vairiose pasaulio dalyse. Mū
sų visų pareiga yra jo veiklą pa
remti. Atsilankydami Į pikniką, 
mes kaip tik ir suteiksime jam 
paramą.

Augustinas Kapačinskas jau 
pasižadėjo parūpinti lietuviškų 
dainų ir muzikos plokštelių.

Balfo pikniko rengėjai kvie
čia visus vietos ir apylinkių lie
tuvius atsilankyti ir gražiame 
ąžuolyne linksmai praleisti laiką.

žvalgas

CHARLES KATELLO
Gyv. 4416 W. Jackson Blvd.

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 
C

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS

REpcbOc 7-Mtt BKjtthBe 7-8601

^Mirė 19’<3_ m. liepos mėn. 7 d., sulaukęs 52 metų amžiaus. Gi
męs Chicago, * ‘ .

Paliko nuliūdę: motina Frances CWolskaite), du dėdės — Michael 
Bakshis ir hn Bakshis su šeimomis, 3 pusbroliai — prel. Walter! 
Jude, Frank Hr Stanley Judis bei jų šeimos, 4 pusseserės — seselė M. 
Donata, sese|ė M. Emeliana, sesele M. Woltereta ir Anna Judis, gi
minaitis Stanley Wolski su šeima, giminaičių Martishių ir Barshių šei
mos bei kitilgiminės, draugai ir pažįstami. "

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 68 45 So. Western 
Avenue.

šeštadie|į, liepos 11 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 
Šv. P. Marij 
bus laidoj

Visi a, 
kviečiami d 
mą ir atsisvįi

Nuliui lieka:
Motina ir giminės.

x Laidotuvilf Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600. 

Illinois.

Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
s Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
•Felix Bakshis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

auti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi- į 
inimą. '

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. •' 
liepos 7 d. 10} vai. ryto mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir į 
brolis

ANTANAS ALMINAUSKAS |
Gyv. 4004 So. Talman Avė.

Mirė^sulaitęs 74 metu amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Pempiškių knu, 
Švėkšnos vaisei, Tauragės apskr.

Amerikoje išgyveno 20 metų. : Į
Paliko nuliūdę: žmona Veronika, sūnus Antanas, marti Ramutė, 

anūkai — Vaidevutis, Saulius ir Vytautas Alminai, sesuo Leokadijai 
Lietuvoje, brolis Tadas Vokietijoje, brolis Edvardas Australijoje ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Penktadienį, liepos 10 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Alminausko giminės, draugai ir pažįstami nuo-i 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, sesuo, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572. į

Mirė 1970 m. liepos mėn. 7 d.; 8:45 vai. vakaro, sulaukęs 80 metų Į 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 mėtų.
Paliko nuliūdę: žmona Ona (Bagdonaitė-, sūnus Albert, marti Mar- j 

garet, du anūkai — Dennis ir Janet bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 50 Ave., 
Cicero, Illinois.

Penktadienį, liepos 10 dieną 10 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Charles Katello giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tėl. 863-2109.

*
i

(

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS
-1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

■Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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 MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So* 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-JOC?

Šių metų birželio mėn. 19 dieną atsiskyrė nuo šio pa-i 
šaulio mūsų mylimas sūnus '

| VYTAUTAS MASON (MAŠINAUSKAS) !
susilaukęs 52 metu amžiaus.

I ‘ . Į
Vytautas mirė po sunkios ir ilgos ligos St. Joseph Ii- i 

| goninėje Denveryje, Colo., išdirbęs 28 metus Western Elec-i 
I trie Co. Jis buvo Antrojo Pasaulinio Karo veteranas, ilgus’ 
i metus gyvenęs Ciiicagoje, Illinois ir paskutiniu laiku Den-Į 
B veryje, Colo.
\ Urna su jo pelenais palaidota Lietuvių Tautinėse 

I pinėse, šeimyniniame sklype, greta motinos ir dviejų 
I sėlių. >

se-t

a Paliko giliai nuliūdę:

Tėvas, pamotė ir artimieji draugai.

34873 Date St., Yucaipa/ Cal. 92399;

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319' So. LITUANICA AVĖ. • Tel.: YArds 7-1138-1139

CRT

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Vokietijoje, Biebelride vietovėje įvyko dviguba tragedija. Du jauni ožiukai neteko savo motinos, o kalė Heile 
prarado savo šuniukus. Laimingu atveju, ji priėmė sa <o globon ožiukus ir augino (uos, kaip savo tikrus vaikus.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
DIDINA ATSARGAS

— Standard Federal Bend
rovės turtas 1970 m. birželio 
30 d. pasiekė §143,673,572.27. 
Standard Federal Bendrovė 
yra tarpe didžiausių bendro
vių Illinois valstybėje ir pati 
didžiausia lietuvių taupymo ir 
skolinimo bendrovė J. A. Val
stybėse, — pareiškė Justinas 
Mackevičius Jr., Standard Fe
deral bendrovės prezidentas.

Mūsų bendrovė išskirtinai 
padidino nekilnojamam turtui 
įsigyti išduotų paskolų sumą 
iki §127,409,617.90. čia ponas

Mackevičius pabrėžė, kad pa
starieji 6 mėnesiai nebuvo iš 
geriausių, kas liečia nekilno
jamo turto apyvartą. Daug 
bendrovių buvo priverstos su
stabdyti paskolų išdavimą, taip 
kad pirkėjai ir su labai geru 
įmokė]imu negalėjo gauti pa
skolų nekilnojamam turtui įsi
gyti. Nežiūrint kreditu suvar
žymo, Standard Federal ben
drovė per paskutinius 6 mėne
sius išskolino Čikagoje ir apy
linkėse virš §8,600,000.00. ši 
suma yra tik truputį mažesnė 
už paskolas, kurios buvo pada
rytos per pirmus 6 rekordinius 
mėnesius praeitais metais. 
Standard Federal bendrovė ir 
dabar priima prašymus pasko- 
Icms gauti, o kvalifikuoti pir
kėjai gali pasirinkti vieną iš 
trijų paskoloms gauti būdų — 
paprastos ar konvencinės pa
skolos, V. A. garantuotos pa
skolos ar F. H. A. apdraustos 
paskolos.

Nuo sausio 1 d. iki šių metų 
birželio 30 d. mūsų taupytojai 
padidino savo sąskaitas ar per
kėlė iš kitų bendrovių santau
pas viso virš §14,350,000.00, tuo 
būdu bendra suma mūsų ben

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

- __ f

: 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 tokiu adresu.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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drovės taupytojų sąskaitose 
pakilo iki rekordinių §120,852, 
469.51. Tas rodo, kad mūsų 
indėliai per paskutinius 6 mė
nesius paaugo 8%.

šių metų sausio pabaigoje 
atatinkamų. įstaigų Washing
tone patvarkymu buvo leista 
mokėti aukštesnius dividendus 
knygučių ir pažymėjimų tau- 
pytojams. Mūsų bendrovė tuo
jau pasinaudojo tuo potvarkiu 
ir nuo sausio 1 d. pakėlė divi
dendą. Rekordinė suma viso 
§3,023,693.91 buvo išmokėta 
mūsų taupytojoms. Tai pati di
džiausia suma bendrovės isto
rijoje išmokėta 6 mėnesių lai- 
kotarpyje.

Santaupos, laikomos papras 
tose knygutėse, neša 5% meti
nių {dividendų, gi 90 > dienų 
“Gold Eagle” taupymo knygu
tėse neša 5.25%, už §1,000.00 
ar didesnius pažymėjimus, pa
dėtus iki vienų metų, mokame 
5.25%, o už pažymėjimus 
§1,000.00 ar didesnius, padė
tus vieniems metams ar ilgiau, 
mokame 5.75%. Už pažymėji
mus §5,000.00 ar didesnei su
mai, padėtus 2 metams ar il
giau, mokame 6% dividendų.

Dividendai visom sąskaitom 
yra skaičiuojami kiekvieną 
dieną ir išmokami kas trys mė
nesiai.

Taupytpjams, kurie po ke- 
lerių meti] galvoja išeiti pen
sijon, Standard Federal turi 
specialų taupymo planą: divi
dendai už anksčiau padėtas 
santaupas bus išmokami vienu 
kartu jau asmeniui išėjus į 
pensiją. Tuo būdu taupant iš
vengiama income tax mokes
čių. Už tos rūšies pažymėji
mus mokame 5.75% ir 6% me
tinių dividendų. Dividendas 
pritaikomas pagal indėlio dydį.

Kaip minėjau anksčiau, 
Standard Federal bendrovė iš
mokėjo savo taupytojams re
kordinę sumą dividendais ir 
tuo pačiu metu padidino savo 
rezervą ir perteklių, kuris 1970 
m. birželio 30 d. pasiekė §12, 
955,719.53 sumą. Standard ben
drovė yra žinoma kaip viena iš 
stipriausių bendrovių su ne
paprastai dideliu rezervu ir 
perteklių, čia ponas Mackevi
čius pabrėžė, kad rezervai ir 
kiti fondai sudaro papildomą 
apsaugą taupytojų indėliams, 
kurie ir taip jau yra apdrausti 
Federalinėje Taupymo ir Sko
linimo Apdraudos Corporaci- 
joje §20.000.00. Turint didelius 
rezervus ir patyrusią vadovy
bę, Standard Federal bendro
vė užtikrina savo taupytojams 
saugi] ir be rūpesčių taupymą.

Jau 61 metai kai bendrovė 
sėkmingai gyvuoja ir patar
nauja Čikagos ir apylinkių tau 
pytojams bei skolintojams. 
Mes veikiame prižiūrimi Fede
ralinės valdžios, turime jos 
Charter], pildome jos patvar
kymus ir reguliariai esame tik 
rinami Federalinės valdžios 
egzaminatorių.

Standard Federal Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę įkūrė 
Justinas Mackevičius Sr., ku-

I Atsiųsta paminėti
Ką tik pasirodė iš spaudos 

i gražiai išleista, gero popieriaus, 
storais viršeli ais, tvirtai įrišta, 

j su aukso raidėmis užrašu, 180 
į puslapių Antano Rūko knyga 
su dviem teatrams vaidinti vei
kalais: 1) Bubulis ir Dundulis, 
linksmas trijų veiksnių nutiki
mas ir 2) Svajonių Šalis, penkių 
veiksnių vaidinimas mažiems 
ir dideliems. Išleido Elena Ro
kienė Chicagoje, tiražas 300, 
spausdino Naujienų spaustuvė 
1970 metais

Velionis Antanas Rūkas buvo 
iškilus poetas, rašytojas ir dra
maturgas. 'Didelis nuostolis lie
tuvybei, kad jis per anksti tu
rėjo atsiskirti su šiuo pasauliu, 
o būtų dar ne vieną naudingą 
kūrinį palikęs...

Sakoma, nedaug gyventa — 
daug pergyventa. Galima Rū
kui pritaikyti — nedaug gyven- 
’a, bet daug sukurta. Jo palik
to kraičio skrynelėje yra tokie 
veikalai, kaip Viršininkai, že
mė šaukia; Petras Kurmelis; 
Posmai — eilėraščių rinkinys; 
\lgis Dalgis Gaidžiakojis ir 
Gauja Pabaisų; Bokštai, meilė 
ir buitis; Sužalotieji; Vienišo 
žmogaus gyvenimas ir paskuti 
.nis jo veikalas kartu ir testa
mentas — Mano tautos istorija.

Gerai padarė p. Rūkienė iš
leisdama šiuos A. Rūko scenos 
veikalus, kurie lietuvių teatrų 
mielai vaidinami. jpr.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

OPPORTUNITIES FOR PRINTERS
• Compositors
• Make-up men
• Lock-up men
• Linotype Operator
• Letterpress
• Miehle Vertical
• and Kelly Pressmen.

New Modern Plant.
Ideal working conditions. Top Salary 

and Benefits.
Open Shop.

Apply in person.
THE WICKLANDER PRINTING 

CORP.
1550 So. STATE ST., 

CHICAGO

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. di, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALB 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747
AUTOMOTIVE

IN SERVICE MANAGER
At least 5 years experience. 

Good salary.
Excellent Company Benefits and 

Working Conditions.

240 W. LAKE
ADDISON

An Equal Opportunity Employer .

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

RELIABLE-WOMEN •
WANTED

Live in or go. 5 day week. General 
housework. Plain cooking for 3 adults I 
in Lincolnwood. Must speak some! , . .
English. Good, home and salary for x ^mD,> ireng-

right person. x-- -- - *
OR 4-8708

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Darbininku ir Darbininkių ;

FIGURE CLERK - CASHIER 
. c

Accounts Receivable knowledge plus 
related clerical exoerience. 

Good figure aptitude.
Near loop and expressway.

Call Mr. OLSON 
666-2545

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

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Autobuse nušovė žmogų, 
5 važiavusius sužeidė

Antradienį CTA autobusui 
su keleiviais važiuojant 67 gat
vės ir Stony Island Avenue 
kampe vienas baltu turbanu 
juodukas iš m trumpinto šau
tuvo paleido į autobusą šūvį, 
nušaudamas y etoje važiavusį 
Gallant Gents gaujos vadeivą 
Cordell Hirslų 24, o penkis ki
tus. važiavusius žmones šratais 
sužeidė. Hirshui sukniubus, 
greta sėdėjęs jo kompanjonas 
sušuko “Tie rangeriai (juo
dukų Blackstone rangers gau
tos nariai) nušovė mano bičiu-

Rangerių gaujos, kuri vadi
nasi “Black P Stone Nation”, 
vadovybė pasiskelbė žudiką 
surosianti ir atiduosianti poli
cijai.

Tos gaujos vadas Jeff Fort 
pats šiomis dienomis yra Kri
minaliniame teisme teisiamas 
už žmogžudystę.

Tylioji juodžių dauguma 
atsiriboja nuo gaujų

Washingtonc susiorganiza
vusios Tyliosios Juodžių Dau
gumos naci on ai. komiteto di
rektorius Clay Claiborne pa
reiškė: “Mes tikime, kad juo
dieji revoliucionieriai ir mili- 
tantai , į kuriuos tam tikra 
spaudos dalis atrodo kreipia 
ypatingą dėmesį, nesirūpina 
mūsų žmonių progresu. Juo
džiai nenori sudeginti Ameri
ką. 'Mes norime atstatyti Ame
riką ir kaip visi patriotiški 
amerikiečiai uždirbame už
tenkamai pinigų kad galėtume 
turėti šios didžios šalies dalį.”

Komitetas savo pareiškime 
paskelbė: “Yra milijonai juo
dųjų amerikiečių, kurie dirba, 
leidžia savo vaikus į mokyklas, 
niekuomet nėra buvę kalėji
me, moka mokesčius, perka 
pigesnes prekes ir niekuomet 
nedalyvavo riaušėse, tačiau yra 
visaip apšaukiami juodųjų mi
ll tantų saujelės”.

ris eina bendrovės direktorių 
tarybos pirmininko pareigas ir 
dar vis aktyviai dalyvauja kas
dieninėj bendrovės veikloje. 
Jis yra amžiumi vyriausias eg- 
zekutvvas skolinimo ir tau
pymo bendrovių industrijoj. 
Taupytojas

ASSEMBLERS
'V’e have openings for young men & 
■nomen for assembling & packing 
lept. Some experience in related 

aw; -ppniiired
Call FRED OHADI, 376-7222 

G. G I.
4420 So. WOLCOTT

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

A. & L. INSURANCE & REALTY

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

TšNUOMOJAMAS 4 kambariu naujai 
’^dekoruotas butas, gazu anšildomas, 
46-tos ir Hermi ta anvlinkėie. Skam

binkite TONY, tel. 778-2424.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

I

— Elena ir Mečys Krasauskai] 
išvyko atostogų. Pirmiausia ža 
da sustoti Hot Springs (Arkan
sas) Gražinos ir Gedimino mo
telyje (Birch Motei). Gali būti, 
kad jie ten pasiliks ilgesniam 
laikui.

— Turi atidengtus autoveži- 
mius ir galį dalyvauti Paverg
tų Tautų Savaitės parade, pra
šomi registruotis Alto biure, 
6818 So. Western Ave., tel. 
778 — 6901. šiuo adresu teikia
mos ir kitos informacijos, su
rištos su lietuvių grupės daly
vavimu eisenoje.

— Vandos Vaitkevičienės 
pasaka vaikams “šokoladinis 
Kiškelis” yra jau atspausdinta 
ir atiduota į rišyklą. Spausdi
no Naujienos. Rašytoja V. Vait
kevičienė yra žinoma jaunimo 
literatūros ir scenos veikalų 
kūrėja.

— Vytautas Jasinevičius, veik 
lūs “Dainavos” ansamblyje ir 
lituanistinėse mokyklose, iš
vyksta su šeima 
Neptūno vasarvietę
lander, Wis. Galimai aplankys 
savo švogerį Kroną, Hamilto
no mieste, Kanadoje, sėkmin
gai besiverčiantį nekilnojamo 
turto pardavinėjimu.

— Rockfordo Balfo sskyrius 
ruočia pikniką Lietuvių Klubo 
parke liepos 12 d.

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.

■ BARGENAS. Marquette Parke arti 
’mokvklos mūro namas 2 butai no 5 

kambarius. Parduoda- įpėdiniai.
Tel. PR 88916

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapolis 
3208’AW. 95th St.

GA 4-8654
State Farm Hre and Casualtv Company

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai. ’ 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

D b in a « Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI7-3447

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1

A. ABALL roofing
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute- 
kairiuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įriedama,

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

Skambinkit

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymu 

2646 WEST «9th STREET 
TeL: REpublk 7-1941

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 S«. Kedzio Ave. PR 8-2233

spintelę reikia 
tvarkingai už-

Savo naminę vaistp 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neĮvykty klaidu, nes vaistp su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistp trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 

j dus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
atosiogų J jęįtas ujg ų- vietinės gamybos maši- 
, Rheine- nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

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

♦ Sveikas ir pasiturintis pen
sininkas, be šeimos, norėtų su
sipažinti su lietuvaite pensinin
ke, kad vėliau galėtų sudaryti 
lietuvišką šeimos židinį. Turiu 
didelį ir švarų butą, dirbinėju 
apie namus. Parašiusiai man
dagiai atsakysiu. Prašome ra
šyti: Naujienos, Box Nr. 165, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. (Pr).

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE*4

SKAITYK PATS IR PARAGINS
• KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS .


