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VĖLIAUSIOS ŽIHIOS

laisvos ir nepriklausomos šalies

Valstybių ir todėl nenori jų suvyskupas Brizgyš.

nių siekimas nepriklausomybės 
ir pagrindinių žmogaus laisvių 
yra gyvybinis ir neužgesinamas.

darbdavių pelnas šiais metais 
i sumažėjo, buvo parduota mažiau

Tą parodų suruošę arba jos 
parengimui talkininkavę hitleri
niai bendradarbiai, kaip štai ge
nerolas Plechavičius, kuris tai 
hnpolevičius, iš Australijos Py-

♦ Britanijos uostų darbinin
kai atmetė darbdavių pasiūlymus

Daug soviety laivy su ginklais Egiptui praplaukia Bosforo sąsiaurį iš Juodosios jūros į Vidurže
mio jūrą, šis laivas gabena Egiptui lėktuvus ir jy dalis.

IŠ VISO PASAULIO

AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ UNIJA
PRADĖJO DERĖTIS SU DARBDAVIAIS

DETROITAS. — Vakar prasidėjo Automobilių darbininkų 
unijos derybos su darbdaviais, pirmiausia su General Motors, šian-

kas nuo 1926 metu.
♦ Komisija, sudaryta svars

tyti reformų Pentagone, baigė 
darbą ir įteikė raportą preziden- jjs derinasi su mūsų pačių, kaip
tui Nixonui. laisvos ir nepriklausomos šalies

T 39-tas ke- principajs jr tradicijomis, todėl
. v. J" i mes turėtumesu simpatija ir su

pratimu žiūrėti į jų viltis ir pa
stangas siekiant tų teisingų tiks-

Saulėta, vėsiau. 
Saulė teka 5:29, THE LITHUANIAN DAILY NEWS
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Čikagoje atidaryta Lietuvoje vykdyto genocido paroda stipriai 
užmynė bolševikinę nuospaudą, štai, apie tą įvykį liepos 8 d. pa
vakare šnektelėjo feljetonėliu iš Vilniaus per Maskvos radiją už
sienio lietuviams kažkoks feljetonistas. Tas vyras nenuneigia, kad 
JAV automatų ir robotų šalis. Girdi, Chicagoje anų automatų ir 
robotų suruošta paroda. Įdomu, — nepaminėtas tos parodos pilnas 
pavadinimas — Genocido paroda.

Anot feljetonisto, ,į kurį tai 
automatą įmestas doleris ir iš
šoko paroda. Ją tokiu pat būdu 
robotai suruošę. Esą, toji paro
da kaštavusi 12 tūkstančių do
lerių. Ir čia-neapseita be auto
mato. Amerikoje, girdi, tokioms 
parodoms aukų niekas neduoda, 
čia pagelbon įsėlinęs dėdė Sa
mas, jis įmetęs į automatą, kiek 
reikėjo ir paroda stojos. \

Paroda šališka, nes joje neieško
ta, kas Lietuvoje buvo įvykdy- 
ta hitleriniais okupacijos metais, 
kiek tada sovietinių gyventojų 
buvo nužudyta, kalinta... O kas 
toje parodoje sudėta, tai esąs fal
sifikatas. Nieko panašaus tais 
sovietiniais metais Lietuvoje nė
ra buvę. Girdi, nėra ko stebėtis, 
kad toji paroda tokia, o ne kito
kia.

visokių “automatų ir robotų”, 
bet tokių tarp jos gyventojų ti
krai maža. Ana yra net bolše
vikų agentūros plačiose žmonių 
čia masėse nesuranda sau-tinka
mų automatų ir robotų. Turi ten
kintis tik tarp studentų suras
tais automatais ir robotais. Bet 
ir tokie, neįdėjus į jų kišenę pi
nigo, iŠ vietos nepajuda.

šiuo požiūriu Soviet! j a pra
lenkusi toli gražu Ameriką.

Sovietų Sąjunga knibždėta 
knibžda automatais ir robotais 
žmonių tarpe. To liepos 8 d. pa
vakare skaityto feljotono auto
rius taip pat vienas iš gyvųjų 
automatų. Nei jis matė, nei jis 
buvojo Chicagoje toje parodoje, 
kurios pilną pavadinimą jis bijo
si ištarti, o štai apie tą parodą 
atsiliepė. Atsiliepė iš tos plokš
telės, kuri Kremliuje buvo įgro
ta pinigėlį įmetus į to automa
to feljetonisto kišenę, automa
tas prabilo.

O vienok to automato atlik
tas geras darbas.

■ Chicagos genocido paroda pa
garsinta ir tarp tų, kurie klauso 
iš Vilniaus per Maskvą radijo 
pranešimų. Ateis ir'jie pažiūrė
ti ir turės progą įsitikinti, kad 
toji paroda nėra falsifikatas. 
Kaip ir nėra melas Sovietų Są
jungos buvusi draugystė su hit
lerinės Vokietijos išperomis ir 
tarp jų slaptas pasidalinimas 
Lietuvos žemėmis. Visa tai do
kumentuota, pasirašyta ir įvyk
dyta. Tai faktas Kremliaus akis 
ba^ąs.

Lietuvių suruošta genocido 
paroda gyvai ir teisingai byloja 
apie Lietuvoje buvusias įvairias 
žiaurybes, žmonių medžiokles 
vergijos darbams. Nūdien tai 
skaudi ir opi Kremliaus politikų 
vieta.

Užjaučiam feljetonistą, ku
riam buvo pavesta tą parodą pa
niekinti, kartu ir pagarsinti, ži
noma, nėra malonu gyvam žmo
gui, ypač gabiam, atsidurti au
tomato ir roboto padėtyje. Sovie
tuos santvarkos sąlygose tai

NAUJIBNOS
TU UtUaaUaDub 

by Tin lutbaaaiaa Pwbliabiag Ca_ Stb

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60G08

Kaina 10c 166

MASKVA. — Antradienį prasidėjo naujai išrinkto sovietų 
Aukščiausio Sovieto sesija. Sovietas buvo “išrinktas” liepos 14 d. 
Aukščiausiam Soviete ir Tautybių Soviete yra 1,517 narių. Prezi
diumą sudaro 27 nariai, kurių pirmininkas atlieka įprastas vaka
rų valstybėse prezidento pareigas. Prezidiumo pirmininku buvo 
perrinktas Nikolai Podgornas. Aukščiausias Sovietas vienbalsiai 
patvirtino ir premjerą — Aleksiejų Kosyginą. Jį nominavo so
vieto deputatas, partijos generalinis sekretorius Leonidas Brež
nevas.

WASHINGTONAS. — Valsty 
bės sekr. Rogers priėmė sovietų 
ambasadorių Dobryniną, kuris 
painformavo Amerikos vyriau
sybę apie Varšuvos Pakto vals
tybių nutarimą pradėti pasitari
mus su Nato valstybėmis apie 
karinių jėgų Europoje sumaži
nimą.

BRIDGETOWN. — Keliauto
jas, jūreivis Thor Heyderdahl, 
kuris perplaukė Atlanto vande
nyną su Egipto nendrių laivu, pa
sakoja apie vandenyno užterši
mo problemas. Buvę baisu ma
tyti, kiek įvairiausių šiukšlių 
plaukioja tarp Afrikos ir Ameri-1 ..
kos. Heyderdahl yra pakviestas dien umjos Pareigūnai aplankys Fordo bendrovę ir rytoj — Chrys- 
liudyti senato komitete apie van
dens teršimą.

NEW YORKAS. — Amerikos 
žydų organizacijų centras apkal
tino Japoniją ir jos biznio ben
droves, kad jos dalyvaujančios 
Izraelio boikotavime. Japonija

lerio bendrovę. Dabartinis kontraktas baigiasi rugsėjo 14 d. šios 
derybos yra svarbios visai Amerikos pramonėj, nes nuo automo
bilių kainų, paprastai, priklauso ir kitų pramonės šakų gaminių 
kainos. Automobilių įmonėse dirba apie 730,000 darbininkų. Jei 
jiems pavyks išsiderėti didesnius atlyginimus, jų pavyzdžiu atei
nančiais metais paseks visa eilė kitų unijų, kurių sutartys su darb
daviais pasibaigia. Nuo susitarimo daug priklausys ir infliacijos 
padėtis.

Manoma, kad defybos bus ii-

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vyriausybė,' kilus triukšmui 
Amerikoje dėl politinių kalinių automobilių. Vis daugiau įmonių 
kankinimo Vietnamo kalėjimuo- savo gaminiams ima naudoti už- 
se, nutarė 500 kalinių paleisti, sienyje gamintas dalis, įvedama 
Jie lėktuvais pargabenti iš Con automacija. Jei darbo jėgos iš

laidos padidės, tikriausiai bus pa
didintos automobilių kainos.

Automobilių darbininkų atly
ginimų vidurkis siekia apie 4 dol. 
per vai. Įvairūs priedai, pensi
jų fondas, draudimas kiekvie
nam darbininkui dar prideda 
1.75 dol. per valandą, šiais me
tais sumažėjęs biznis privertė 
įmones dalį darbininkų atleisti, 
sumažėjo viršvalandžiai ir dar
bininkų algos. Infliacija palietė 
visų algas ir unija reikalauja 
apie 14% algų pakėlimo. Unija 
nori, kad kylant pragyvenimo 
kainoms, automatiškai būtų ke
liamos ir algos. Be to, unija sie
kia naujo pensijų plano, kuris 
leistų darbininkams po 30 metų 
darbo auto pramonėje išeiti į 
pensiją nežiūrint kokio amžiaus 
darbininkas būtu, su 500 dol. 
mėnesinės pensijos. Reikalauja
mą kad darbdaviai padidintų sa
vo įnašus į bedarbių fondą, kad 
kiekvienam darbininkui būtų ga
rantuotos metinės pajamos, šiuo 
metu bendrovės duoda bedarbių 
fondui nuo 5 iki 7 centų per vai. 
kiekvienam darbininkui. Iš to 
fondo darbininkai gauna lėšų, 
jei jie atleidžiami iš darbo.

Neabejojamą kad įmonių ir 
unijų užsispyrimą padidins tas 
faktas, kad naujas unijos prezi
dentas Leonard Woodcock no
rės parodyti, kad jis toms parei
goms tinka ir moka darbininkų 
interesus ginti neblogiau už žu
vusį lėktuvo katastrofoje Reu- 
therį.

Darbdaviai skundžiasi, kad 
įmonių darbo jėgos išlaidos kyla 
kasmet 6.5%, kai produktingu- 
mas kyla tik 3%. Vyriausybei 
reikalaujant įvairių patobulini
mą dūmų Svarinimo įrengimą 
didesnio saugumo, kylant me
džiagų ir kitoms kainoms, ne

Son kalėjimo, to paties vardo 
saloje netoli Vietnamo krantų.

ŽENEVA. — Prancūzijoje, 
Evian les Bains vietovėje prasi
dėjo Pasaulio Liuteronų Federa
cijos suvažiavimas. Jis turėjo 
įvykti Brazilijoje, Porto Alegre 
mieste, tačiau liuteronų tarpe 
pasigirdo protestų, kad Brazili
jos režimas varžo žmogaus tei
ses, todėl ten netinka suvažiavi
mą šaukti. Vietos pakeitimas 
nutartas vos prieš penkias savai-

abejotinai teks Žymiai pakelti 
naujų autcmobiKu kainas.

. Didelį rūpestį sukelia užsienio 
automobilių įvežimas. Sakoma, 
kad vokiečią japonų ir kt. už
sienio automobilių . pardavi
nėjimas Amerikoje atima darbą 
200,000 amerikiečių.

Unija sutinka, kad pramonė 
turi sunkumų ir Rūpesčių, bet 
sako, kad ją pelnai yra per di
deli. Įmonės gali turėti mažes
nius pelnus ir daugiau duoti sa
vo darbininkams, i

Prez. R. Nixono 
proklamacija

WASHINGTONAS. — Baltųjų, 
Rūmų spaudos sekretorius pri
siuntė prezidento R. Nixono 
proklamaciją Pavergti]jų Tautų 
savaitės .proga. Proklamacijos 
tekstas toks:

Aštuoniasdešimt šeštas Kon
gresas 1959 m. liepos 17 dieną 
Jungtine Rezoliucija pavedė ir 

j prašė Prezidentą skelbti kiekvie- 
sinais metais trečiąja liepos mė- 

ir pradėjo streiką. Tai pirmas nesio Pavergtuju Tautu 
oficialus uostų darbininkų strei- tautų žmol

Kinija pagerbė 
prancūzų šventę

PEKINAS__ Prancūzai visa
me pasaulyje liepos 14 d. šven
tė Bastilijos dieną. Prancūzijos 
ambasadose vyko priėmimai. Ki
nijoje tokiame priėmime pirmą 
kartą po 1964 metų apsilankė 
ir pats premjeras Chou En La
jus. Jis lankosi tik ypatingai 
draugiškų valstybių ambasado
se: Rumunijos, Albanijos, šiau
rės Vietnamo, Zambijos.

šiuo metu Kinijoje vieši pran
cūzų delegacija, vadovaujama 
ministerio Bettencourt. Jį pri
ėmė Mao Tse Tungas. Manoma, 
kad po šio vizito bus išplėsti pre
kybos ryšiai tarp Kinijos ir 
Prancūzijos.

Prancūzijoje Bastilijos dienos 
parade policija suėmė 15 kai
riųjų komunistų, kurie bandė 
“šturmuoti” namus, stovinčius 
senos Bastilijos tvirtovės vieto
je. Kaip žinoma, minios ataka 
1789-metų liepos 14 d. prieš Bas
tille davė pradžią prancūzų re
voliucijai.

♦ Izraelyje EI įArish mieste 
karinis automobilis užvažiavo ant 
arabų padėtos minos. Vienas iz
raelitas kareivis žuvo,'du su
žeisti.

ŽENEVA. — Amerikos atsto
vas ragino Jungtinių Tautų va
dovybę sušaukti specialią konfe
renciją kovai prieš ’ narkotikus 
pasaulyje, nes narkotikai pavo
jingai plintą.

furių didžiųjų ambasadorių su
sitikimas, kuriame vėl ieškota; 
būdų, kaip užbaigti Izraelio-Ara
bų karą, . . " . ’ _ ■*

■ -♦ Ispanijos kalnuose pradin
go mokyklos ekskursija:'moky
tojas, du kunigai ir 14 vaikų.

♦ Amerikos “Juodųjų Pante
rų” štabo viršininkas, atsiliep
damas į FBI raportą, kur pante
rų partija kaltinama teroro veik
smais, pareiškė, kad“ tai, ką Ho- 
veris vadina “terorizmu” mes va
diname “gynyba”.

♦ Britų Valstybinėj Galerijoj 
kabėjęs Popiežiaus Juliaus II-jo 
portretas ekspertų buvo pripa
žintas dailininko Rafaelio origi- 
lu. Iki šiol buvo abejojama ar 
tai nėra plagijatas. Kartu šio 
paveikslo vertė pakilo iki 10 mil. 
dol.

Pasikeitimai įvyko abiejų rū
mų vadovybėje. Aukščiausiam 
Soviete vietoj nuo 1962 metų bu
vusio Ivano Spiridonovo, Lenin
grado partijos buvusio vado, pir
mininku išrinktas Aleksėj šiti- 
kov, Chabarovsko srities parti
jos vadas. Tautybių Soviete šil
tos vietelės neteko Justas Palec
kis. Jis pakeistas Uzbekų respu
blikos atstove Jadgara Nasridi- 
nova.

Aukščiausias Sovietas papras
tai susirenka keliom dienom kas 
šeši-aštuoni mėnesiai. Deputatai 
pakilnoja rankas, pasiklauso par
tijos įgaliotų narių kalbų ir vėl 
išsiskirsto. “Naujos” vyriausy
bės premjero patvirtinimas va
kar užtruko tik 30 sekundžių. 
Kosygino patvirtinimas užbaigė 
gandus, kad jam gresia pašalini
mas iš pareigų.

Aukščiausio Sovieto, darbo
tvarkėje yra partijos nustatytas 
naujas darbo įstatymų projek
tas, kuris numato sugriežtinti ko-

būtinybė, nes kitu atveju — vie
ta arba psichiatrinėj ligoninėj 
ar vergų stovykloje.

/

Brity Vakarų Indijos salose yra vėž
lių ūkis. Paveiksle mergina ištrau
kia jauną vėžlį iš baseino, kuriame 
jis gyvena. Okyje stengiamasi apsau
goti jaunus vėžlius, kurie atvirame 
vandenyje vis didesniais skaičiais iš

nyksta.

Policija nenori 
saugoti konsulatų 
NEW YORKAS. — New Yor- 

ko policijos 19-ta nuovada su
rengė demonstracijas prieš mies
to merą Lindsay. Policija pro
testuoja prieš jos naudojimą 
saugant kai kurių užsienio vals
tybių konsulatus. Policininkai 
tvirtina, kad nusikaltimams plin
tant, jų darbas turi būti gat
vėse. Mokesčių mokėtojai turi 
teisę reikalauti apsaugos nuo nu
sikaltėlių, tuo tarpu, miestas 
juos siunčia saugoti užsieniečių 
įstaigų, net nedraugiškų .užsie
nio valstybių konsulatų.

New Yorko policija saugo so
vietų, Irako, Graikijos, Kubos, 
Izraelio, Egipto, Jugoslavijos 
konsulatus ir prekybos įstaigas. 
Prie jų yra praeityje įvykę ne
mažai demonstracijų ir užpuoli
mų. Yyač dažnai pasireiškia žy
dų jaunimo grupės, puldamos so
vietų ir arabų įstaigas.

Policininkams nepatinka sar
gybos prie konsulatų, nes šios 
pareigos esančios nuobodžios. 
Nud sargybos negalima pasiša
linti. Svarbiausia, policininkai 
galvoja, kad konsulatus saugoti 
turėtų ne miesto policija, bet 
Jungtinių Tautų ar kitos organi
zacijos vyrai.

Todėl aš, Ričardas Nixonas, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas, šiuo skiriu savaitę, 
prasidedančią liepos 12 d. Pa
vergtųjų Tautų Savaite.

Aš kviečiu Amerikos žmones 
minėti šią savaitę tinkamomis 
ceremonijomis ir veiksmais, ra
ginu juos atnaujinti savo prisi
rišimą visų tautų laisvės, ir ne
priklausomybės principams, ra
ginu išlaikyti tuos aukštus idea

pus, kurie yra kartu šios respu
blikos paveldėjimas, o taip pat 
pastovios pasaulio taikos kerti
nis akmuo.

šiam patvirtinti aš pasirašau 
šiais mūsų Viešpaties tūkstan
tis devyni šimtai septyniasde
šimtais metais, liepos septintą 
dieną, Jungtinių Amerikos Vals
tybių Nepriklausomybės šimtas 
devyniasdešimt penktais metais.

Richard Nixon

Pietų Amerikai
WASHINGTONAS. Izrae

lio ambasadorius Rabin pasirašė 
sutartį su Amerikos Valstybių 
Organizacija. Sutartis numato, 
kad Izraelio technikai, agrono
mai padės Pietų Amerikos vals
tybėm sumoderninti kai kurias 
žemės ūkio šakas.

Izraelis pagarsėjo visam pa
saulyje su savo kooperatyvų že
mės ūkiais, su nederlingų dyku
mų apželdinimu, irigacijos dar
bais. Izraelis pažadėjo padėti 
Urugvajui įsteigti citrinų plan
taciją Pavsando provincijoje. 
Kiti projektai sutarti su Brazi
lijos ir Paragvajaus valstybė
mis.

Agronomai iš Pietų Amerikos 
važiuos į Izraelį pasipraktikuoti, 
o izraelitai ekspertai važiuos į 
Pietų Amerikos šalis parodyti, 
ko jie išmoko kurdami nederlin
gose žemėse naujus sodus ir 
plantacijas. Izraelis daug pana
šių projektų vykdo Afrikos ir 
Azijos šalyse.

girtuoklius Įmonėse ir Įstaigose. 
Darbo disciplina buvo pagrindi
nė Brežnevo kalbų tema per ke
lis mėnesius. Darbo našumą teks 
padidinti įmonėse ir kolchozuo
se. Darbininkų prievartavimas 
ir išnaudojimas dar padidės.

Užsienio stebėtojai niekaip ne
išsprendžia mįslės, kodėl buvo 
atidėtas komunistų partijos kon
gresas. Dar tik liepos 2 dieną 
Brežnevas savo kalboje partijos 
centro komitete pareiškė: “šie 
1970 metai bus atmintini mūsų ' 
partijai ir visai sovietų liaudžiai, 
nes šiais metais įvyks 24-tasis 
komunistu partijos kongresas. 
Pasiruošimas šiam kongresui pa
reikalaus politinių ir darbo veik
smų išplėtimo ne tik jš komu
nistų, bet ir iš visos sovietų liau
dies”.

Vos dviem savaitėm praėjus, 
centro komitetas paskelbė, kad 
kongresas įvyks ateinančių metų 
kovo mėnesį. Matyt, komitetas 
Brežnevo pasiūlymą atmetė, kas 
rodo, jog komitete yra svarbių 
ir reikšmingų nuomonių skirtu
mų.

Londone prasidėjo 
uostų streikas.

LONDONAS. — Britanijos 
uostuose daug darbininkų antra
dienį metė darbą, nors unijos va
dovybė specialiai per televiziją 
ir radiją ragino darbininkus 
dirbti, kol nebus baigtos derybos 
su darbdaviais. Neoficialų strei
ką pradėjo Londono uosto dar
bininkai, o iš ten jis išsiplėtė ir 
į kitus uostus. Streikuoja apie 
pusė visų uostų darbininkų.

Valstybinė uostų direkcija pa
siūlė darbininkams 7% algų pa
kėlimus. šis pasiūlymas toli at
silieka nuo darbininkų reikalavi
mų, kurie siekia net 80% pakėli
mų. Uostų streikas labai pa
kenktų Britanijos ekonomikai. 
Maistas, Įmonių žaliavos ateina 
iš užsienio. Britų gaminiai per 
uostus pasiekia pasaulio rinkas.
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nijų derinys. Grafikoje pieši
niai dažnausiai yra vienspalviai.

Onos šablauskienės meno stu
dijų pradžia buvo skulptūra. Ji 
turi padariusi gerų skulptūros 
meno darbų. Vėliau dailininkė 
buvo pradėjusi piešti abstrak-

Antradienj, liepos 14 d., iš 
Chicagos Vlado Rasčiausko va
dovaujamas kelionių biuras iš
siuntė 50 ekskursantų. Specia
liai samdytas busaš prie įstaigos,

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Privati gamtos mylėtojų or
ganizacija Nature Conservancy 
užpirko iš dviejų rančerių. 15,028 
akinis turintį Aravaipa Canyon 
(gilų aukštais skardžiais slėnį) 
Pinai apskrityje, Arizonoje, per 
70 mylias į šiaurės rytus nuo 
Tucson, AriZj. Vienas geradaris 
tam plotui užpirkti - reikalingų 
75,000 sumų davęs dovanai, t o 
dar reikią sukelti apie $1,300,- 
000... Toje dauboje bus saugonė 
laukinių žvėrių ir paukščių, ypač 
tokių, kurie jau pradeda išnykti, 
k. a. auksiniai arai, pumos, pec
cary, stirninės pelės, mulų stir
nos, ringiuotomis uodegomis lau
kinės katės, liuksai (didžiosios 
laukinės katės), kajotės ir kt. 
ir apie 140 rūšių paukščių^

Nature Conservancy draugija 
tokiu būdu- yra jau apsaugojusi 
apie-200,000 akrų gamtos par
kams visose JAV-bėse.

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Kas trk turi gerą skonį, 
Viską perka, pas . Lieponį!

OF$5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP”TO
k $20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

Take stock in America 
Buy U.3. Savings Bonds

wsO 

^SAFETY 0F> 
YOUR SAVINGS

. --v-

Dailininkė Ona šablauskienė 
iš Montrėalio, Kanados, š. m. 
birželio 21 d., Lietuvių Dienos 
proga Los Angeles mieste suren
gė savo paveikslų parodą. Ji 
buvo išstačiusi grafikos darbus. 
Parodos kataloge randame: ge- 
mini, kriauklė, eglė, žalčių ka
ralienė atspaudas. Iš paveikslų 
matosi, kad dailininkė grafikos 
menui yra sūbrendusi. Jos me
no darbai atlikti be priekaišto, 
vykusiai.

Grafikos meno šaka reikalau
ja iš dailininko nemaža kūrybi
nių jėgų ir harmonijos. Grafi
ka yra harmoningai supintų Ii-

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

There are a lot of things a man* 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or com 

And talk is ah important 
part of what makes a democracy 
like ours work.

talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting part of your savings 
to work for America is a step 
in that direction. To provide 
some, of the economic strength it 
takes to make the whole 
system run. .. .

That’s one reason why Savings 
Bonds mean a lot. .

They hdp.to pay.part of the. 
cost of running a country 
where you’re free to speak 
your mind. . č

And they help you at the samė 
time. With interest and security.

So next time you have- 
something to say about 
America, let yoūr 
Bond purchases 
do part of the”

Neseniai pagamintas naujas lenktynių-automobilis žada sumušti visus greičio rekordus. Automobilis turi 17,500 arklio jėgy motorą. Pavadintas “ta 
liuoju vaiduokliu'^ automobilis naudoja parašiutą, kuris jam padeda sustoti.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

t. 4M ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS M3Ž 

PHONE: 2SH4M
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“Ir staiga — Smūgis... Per
skaičiau laikraštyje Džono 
Steinbecko pareiškimą. Jame 
buvo teisinamas amerikiečių 
karas Vietname. Nieko nega
lėjau suprasti. Pradžioje man 
atrodė, kad skaitau ne to, o 
kažkokio kito Steinbecko pa
reiškimą. Deja, to paties... 
Vietname amerikiečių armijos 
eilėse kovojo rašytojo sūnus. 
Laiške, rašytame sūnui, jis pa
teisino agresiją. Man pasirodė, 
jog šis laiškas gimė ne vėtyto 
ir mėtyto jūros vilko, seno barz 
doto jūreivio kajutėje, o niū
riame Pentagono kabinete”.

Mieželaitį stebina D. Stein
becko pasisakymas. Bet mus 
stebina Mieželaičio nustebimas. 
Atrodo, lyg Mieželaitis nežino
tų, kad Vietnamo ir kitos agre
sijos suplanuotos ne Pentago
ne, bet niūriuose Kremliaus 
mūruose. Mieželaitis turėtų ži
noti, kad ne Pietų Vietnamas 
pradėjo veržtis į šiaurę, bet 
Šiaurės Vietnamo komunistai 
pradėjo agresiją prieš pietie
čius.

1939 m. su maža, darbščia ir 
taikinga Suomija maskoliai su 
laužė visas sutartis, ir ją užpuo 
lė. Jie tada į savo agresyvią 
mordą gavo stiprų didvyriškos 
Suomijos kumštį, bet vistiek 
pasigrobė apie 10% Suomijos 
teritorijos. Jei ne tas kumštis, 
tai, be abejo, visą Suomiją bū
tų pavergę, žinoma, milžiniš
kai Sovietų imperijai tas ma
žos valstybės teritorijos gaba
las buvo “labai” reikalingas. 
Prieš tą agresiją pasisakė Tau
tų Sąjunga ir Rusiją paskelbė 
agresorei

Mieželaitis, tur būt, prisi
mena kaip 1940 m. didžiosios 
komunistinės imperijos karei
vis išlindo per vandentiekio 
vamzdį, kas sudarė pretekstą 
su nepriklausoma Lietuva su
laužyti. visas sutartis ir ją oku
puoti; kartu okupuojant ir 
Latviją su Estija. Prieš tai dar 
Rusija^ krauju susicementavusi 
su hitlerine Vokietija, smeigė 
į nugarą Lenkijai.

Vėliau sekė Kremliaus supla 
nuota agresija prieš Korėją, o 
po to prieš Vietnamą, šitas pro 
vokacijas maskoliai vadina iš
silaisvinimu. Tačiau visas pa
saulis žino, kad tai yra jų im
perialistinė agresija. Apsau- 
gokrAukščiausias, pasauli nuo 
tokių išlaisvintojų.

Šia proga norisi Mieželaitį 
paklausti, ar jam teko būti Ber 
lyne ir matyti rusų diktuojamos 
“demokratinės” Vokietijos pa
statytą gėdos sieną? Jam būtų 
pravartu žinoti, kad ta siena 
jau tirštai aplaistyta žmonių 
trokštančių laisvės krauju...

Toliau ten pat Mieželaitis 
rašot

“Steinbeckas sužinojo, kad 
ruošiuos antrą kartą vykti į 
Ameriką, bet tuo tarpu negau
nu amerikiečių vizos. Kam jau 
kam, o jam tikriausiai gerai 
buvo pažįstamas jo didenybės 
Biurokratizmas. Mano išvyki
mas tikrai susikomphkavo. 
Diplomatinės įstaigos susira-

FURNITURE CENTER, ING
Marquette Pk,z 6211 So. Western', PR * 8-5875 

Vedėjas J. LI EPON IS '
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki r9:3(k Kitom dienom nuo 

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

Chicago Savings
and Loan Association

ir apie čia sutiktus kai ku 
riuos rašytojus
Amerikos rašytoją, Nobelio 
premijos laureatą Džoną Stein- 
becką, tarp kitko , jis taip ra
šo: “Aš labai mylėjau šitą ra
šytoją, o susipažinęs pamilau 
ir šį rūstų, granitinį žmogų. 
Man patinka toki gĄ’venimo už
grūdinti ir išbandyti žmonės. 
Patinka fizinė ir dvasinė jėga. 
Geležinė valia. Granitinis at-, 
kaklumas. Darbštumas. Vidi
nė žmogaus stiprybė.

Japonijoje, gaminami akiniai iš šonu 
turi dvi lemputes, sujungtas vielomis 
su baterijomis. Su tokiais akiniais 
tamsoje nereikia graibytis, kišant j 

spyng raktą.

<0v JR

LIETUVON IŠSKRIDO
50 TURISTŲ

esančios 9727 So. Western Ave., 
susodino visus keleivius, sudėjo 
jų vežamas valizas ir išvažiavo į 
aerodromą. Vidudienį visi daik
tai jau buvo atiduoti, dokumen
tai sutvarkyti ir milžiniškas 
lėktuvas išskrido į Europą.

Maskvoje ekskursantai pra
leis 4 dienas, Lietuvoje bus 10 
dienų, o vėliau Italijoje jie dar 
praleis 7 dienas, o iš ten grįš 
vėl į Chicagą. Rugpjūčio 31 die
ną tas pats American Travel 
Service siunčia dar vieną eks
kursiją į Vilnių. Kartu su šia 
ekskursija važiuos pats Vladas 
Rasčiauskas.

John Rakei, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE.

1914 metų
Midland Savings aptar- 

nauja taupymo ir namų 
į’ paskolų reikalus visos mfl- 

sir apylinkės. Dėkojame 
~ Jums už mums parodytą 
' pasitikėjimą. Mes norė- 
- tume būti Jums naudingi 
xrir ateityje.
t Sąskaitos apdraustos iki

' 520,000.

Dabar matome jos naują pa
sirinktą meno šaką — grafiką.

Dailininkės Onos Šablauskie
nės grafikos darbais tenka 
džiaugtis ir palinkėti jai ištver
mės ir daug kūrybingų proš
vaisčių. Al Bud "

country 
live on love

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

Dailininkė - Grafikė 
Ona šablauskienė

Nežinia ai- Mieželaitis taip 
rašydamas grynai pataikauja 

todėl kny- okupantams, ar nežinodamas, 
goję yra jo įspūdžių užuominų nes ten visos žinios pereina per 

labai tanku komunistinės cen- 
Štai apie žymų zūros koštuvą; dargi jas iškrai

pant komunistams Įgimtu me
lu. Tačiau jis buvodamas lais
vame pasaulyje galėjo susipa
žinti su faktais h- dokumenta
cija, kurių čia jokios cenzūros 
nevaržo.

Vietnamas tai ne pirma 
komunistų agresija. Gerbia
mam mano tautiečiui INIieže- 
laičiui ir kitiems panašiems čia 
pateiksiu tik kelis bolševikinių 
maskolių agresijų išpuolius:

Sovietų Sąjungoje, nors ir 
nežmoniškoj priespaudoj, at
siranda drąsių rašytojų ir kitų 
intelektualų, kurie už laisves
nį žodį kišami į kalėjimus, 
siunčianti į vergų stovyklas ar 
į bepročių ligonines. Ypač be
pročių ligoninės ten dabar la
bai madoj. Gal Maskvos žmo
gėnams ir atrodo bepročiai, 
kad žinodami kuo tai kvepia, 
drįsta atvirai pasisakyti apie 
liūliuojančios komunistų par
tijos priespaudą.

Ačiū Dievui, kad okupuotos 
Lietuvos rašytojai nuo tokios 
bepročių bėdos išsisuka, nors 
atrodo, kad moraliai kai ku
riems iš jų tas daug kainuoja.

Va ten yra toks gana gabus, 
dar ne senas (apie 51 metų) ra
šytojas - poetas Eduardas Mie
želaitis. Jis savo knygoje “Mon
tažai” nemažai vietos skiria ir 
kai . kurioms nuotrupoms iš 
JAV. žinoma, kaip ir reikia, 
jis ten vingiuoja taip, kad ne
prasilenktų su okupantų nu
statyta linija. Jis į viską sten
giasi žvelgti pro maskolių aki
nius.

Prieš kurį laiką Mieželaitis 
buvo atvvkes i JAV

šinėjo. Amerikinės įstaigos ga 
na keistai tada argumentavo. 
Būdamas Amerikoje, girdi, bu
vau susitikęs su ekstremistinės 
bitnikų krypties lyderiu Ale
nu Ginsbergn ir parašiau jam 
skirtą eilėraštį “Staugsmas virš 
Bruklino tilto””... Tiesa, buvau 
■susitikęs. -Bet kas čia tokio? 
Kodėl biurokratai turi diktuoti 
poetams? j(Koks pasipūtimas. 
P. Vn.). Ir kuo pagaliau eilė
raštis galėjė pakenkti tokios 
šalies kaip. Amerika prestižui 
ir jos reputacijai? — klausia 
Mieželaitis.

Čia irgi jam priminsiu tik 
viena fakteli. Pas mano kai-, 
myną vaikų aplankyti iš oku
puotos Lietuvos atvyko senas 
tėvas. Pas-rusų biurokratus 
leidimo išvykti- prašė 8 metus. 
Užpildė begales visokių blan
kų, du kartus buvo nuvykęs 
net į Maskvą, daug kartų bu
vo apklausinėjamas, kol paga
liau gavo leidimą atvykti savo 
vaikų aplankyti. Tokių pūsa- 
kojiinų prisiklausome iš atvy 
kusių užtektinai.

Iš čia vykstantiems į oku
puotą Lietuvą irgi tenka per
eiti nervinančią rusų atstovy
bių šerengą, Be to, prašančius 
į ten nuvykti maskoliai, toli 
gražu, ne visus patenkina. Ži
noma, tokiems kaip Mieželai
tis už geležinės^ uždangos išvyk 
ti daug Ieng>iam Be įo, kodėl 
į ten nuvykusiems neleidžiama 
pabūti kiek nori ir-; susitikti 
su kuo nori ? Nejaugi ir atvy
kusi kokia moterėlė gali pa
kenkti tokiai šaliaiį kaip im
perialistinė Rusija? O gal ji 
ten tiek pat'pavojinga, kaip 
Amerikai menamai Rusų im
perijos poetai?...

Mieželaitis,į* gėrėdamasis bit
nikų staugimu virš Bruklino 
tilto, tikrai hežmbt kas ir ko 
ten staugė. Tai dažniausiai pa
siturinčių, ar ir labai turtingų 
tėvų vaikai, apžėlę, prisiriję 
narkotikų staųgra patys neži
nodami ko.

Gal Mieželaitis dar sulauks, 
kai pūstelėjus laisvesniems vė
jams, ir ten jaunimas užstaugs. 
Tada grius visos Sovietų vergų 
imperijos pamatai. Ten staugs 
ne gyvenimo atplaišos, nežino
dami ko nori, bet laisvės ištroš 
kę vergai, ženklai jau rodosi. 
Nors pirmieji pranašai ir kiša
mi į bepročių namus, bet Mai
ronio žodžiais tariant — Nėbe- 
užtvenksi upės bėgimo...

\ P. Vn.

INSURED
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ANTRASIS KARAS
Raudonasis amaras veržiasi į Lietuva

1940 m. gegužės mėnuo. Mas
kva staigiai nustoja kalbėti apie 
draugiškus santykius, pakeičia 
politinę veiklos krypti ir patei
kia Lietuvai visą eilę išsigalvotą 
kaltinimų. Gegužės 26 d. Molo
tovas išsikviečia Lietuvos minis- 
terį Maskvoje L. Natkevičių ir 
pradeda kaltinti Lietuvos vy
riausybę sutarties laužymu ir 
raudonarmiečių grobimu. Mask
voje, Leningrade ir Minske įvyk
sta nedraugingos, prieš Lietuvą 
nukreiptos demonstracijos. So
vietų spauda ir radijas pradėjo 
nuolatos kartoti prieš Lietuvą 
nukreiptus šmeižtus ir melagin
gus kaltinimus. O Gudijos pra
dėti koncentruoti raudonosios 
armijos daliniai. Ir šie veiksmai 
išblaškė visas iliuzijas apie drau
gingus sovietų nusiteikimus Lie
tuvos atžvilgiu.

šiems rusų kaltinimams ištir
ti buvo sudaryta valstybinė 
kompetetinga teisininkų komisi
ja, kuriai vadovavo prof. A. Ta
mošaitis. Bet komisija' nerado 
jokių provokacinių veiksmų prieš 
sovietų karius. Ir net patys so- 

, vietų kariuomenės pareigūnai 
negalėjo įrodyti komunikate pa
skleistų kaltinimų. Na ir ką gi 
jie galėjo įrodyti, kai čia buvo 
tik Maskvos sugalvotas ir pa
skleistas melas, kad lietuviai 
grobia, tardo ir kankina sovieti
nių įgulų karius. Ryšium su tuo 

-gaunamos slaptos informacijos, 
kad Lietuvos komunistai yra pa
rengties būvy. Lietuvą apgau
bia sunkios nuotaikos. Į Mask-

vą vyksta min. pirm. A. Merkys 
ir užsienių reikalų min. Urbšys. 
Lietuva bando ieškoti išeities, 
kad kaip nors išsilaisvinti iš Sov.
Rusijos neriamos kilpos. Bet S. 
Rusija nedaro nuolaidų ir išsi
galvoja didesnius kaltinimus. 
Vienas žydų visuomenės veikė
jas apie tą vandentiekio vamzdį 
išsireiškė taip: “Mano brangūs 
vyručiai, tas vandentiękio vamz
dis, pro kurį pabėgo vienas rau
dongalvis, yra didesnis, negu 
jūs manote. Atminsite mano žo
džius, kad pro tą vamzdį subėgs 
visa raudongalvių armija. Ui, aš 
šiandien nenorėčiau būti Anta
nu”...

Birželio 13 d. dėl S. Rusijos 
spaudimo atsistatydino Vidaus 
reik. min. K. Skučas ir atleis
tas Saugumo departamento di
rektorius Povilaitis. Kaunas 
linksminasi, nes švenčia Antani
nes. O tų Antanų Kaune daug ir 
dauguma aukštuose postuose. 
Vakare Mickevičiaus slėnyje už- 
kuriamas Antaninių laužas, 
vyksta dainos, šokiai valiavimai 
ir “Ilgiausių Metų” linkėjimai 
pritilsta paryčiais.

Birželio 14 d. Vakarų karo ži
nios sukasi apie Paryžiaus už
ėmimą. Tik valandų klausimas 
ir vokiečiai įžengs į Paryžių. O 
Kaune plinta kalbos apie gausius 
raudonosios armijos dalinių- su
grupavimus prie rytinės Lietu
vos sienos. Valstybės radiofono 
direktorius, susikvietęs radijo ži
nių ir informacijų perdavimo 
personalą, pranešė, kad nuo šios

Mormonu bažnyčia kasmet rengia vaidinimus apie Amerikos padėtį. Jau 34-ti metai tie vaidini
mai, kuriuose dalyvauja apie 500 jaunu vyry ir motery, sutraukia daug žiūrovu.

dienos jis perima visišką radijo 
programos perdavimo kontrolę. 
Be jo parašo negali būti skelbia
mas nė vienas sakinys. Vengti
na žinias skelbti apie S. Rusiją. 
Vakare kviečiamas specialus vy
riausybės posėdis. %

Birželio 15 d. Vakarų fronto 
žinios — vokiečiai žygiuoja Į Pa-

fonas gauna paskelbti skubų El
tos komunikatą, kad S. Rusijos 
kariuomenė peržengė sieną ir 
okupuoja Lietuvą. Komunikatas 
kartojamas kas penkios minutės, 
ir viešose vietose įjungiami gar
sintuvai. Raudonasis amaras 
ateina. Jį sutikti išvyko A. Mer
kio rekomenduotasš gen. K. Mus
teikio pritartas ir prezidento A.

ryžių. O Kaune ruošiant vidur- Smetonos patvirtintas komunis
te^0 transliacijos programą, pataikūnas gen. V. Vitkaus-

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
1. Rinkinys lietuviškp liaudies dainelių Ir šokiy, 16 psl. Rinkiny!* 

yra šios dainos ir gaidos:
1. Tegu giria šlamščia, 

ūžia, tra-ta-ta
2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas

- 6. Vengerka - —
7. Klumpakojis

šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atšip
site čekj arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu:

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėli

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu- miego

1739 So. HALSTED ST* CHICAGO 8, ILLINOIS

radiofonas gauna trumpą Eltos 
komunikatą, kuriuo pranešaųia 
apie A. Merkio vyriausybės at
sistatydinimą ir gen. S. Rašti
kiui suteiktą pavedimą sudaryti 
naują vyriausybę/ Bet už pus
valandžio gaunamas skubus Įsa
kymas : — “Žinios perdavimą su
laikyti”. Nes paaiškėjo, kad S. 
Rusija nepriėmė gen. S. Rašti
kio kandidatūros. Bet laikraš
čiai jau spėjo tą žinią atspaus
dinti ir jų pardavėjai gatvėse 
rėkė; “Atsistatydino Merkys, 
vietą užėmė Raštikis!” Gauna
mas įsakymas radijo tarnybą 
tęsti be pertraukos. Kartojamos 
oro spėjimo lentelės, spaudos ži
nios ir plokštelių muzika liūliuo
jami klausytojai. S. Rusijos ul
timatumas (Įteiktas birželio 14 
d. 24 vai.) ir paskutiniojo posė
džio eiga per radiją neskelbiami. 
Pagaliau 16 vai. 36 min. radio-

čių įrankiu, pasitraukė iš Kau
no. Nuo Prezidentūros rūmų nu
leidžiama Lietuvos valstybinė 
vėliava. Lietuviai išgyvena skau
smo ir mirtinos tylos valandas. 
Birželio 15 d. vakaras atnešė vi
sai Lietuvai nerimastį ir susirū
pinimą.

Birželio 16 d. Visa naktis pra
ėjo ginklų žvangesy ir raudona
sis amaras pasiekia tolimiausias 
Lietuvos vietoves. Kauno gatvė-

mis juda lengvoji artilerija, 
tanketės, kavalerija. Ant gra
žiosios Laisvės alėjos grindinio 
dvokiantis mėšlynas. Nekausty
ti arkliais slidinėja mėšle, virsta 
ant grindinio ir nebepasikelia. 
Virviniai apinasriai, virvinės 
balno kilpos, nudriskusios unifor
mos ir lauklniška karių išvaizdą 
primena senuose piešiniuose ma
tytas totorių gaujas. Kiemsar
giai ginčinasi dėl gatvių valymo. 
Girdi, dideli ponai atvyko, tai 
sekmadienį reikia šluoti gatves. 
Oi vyručiai, vyručiai, dar daug 
jie š... iš Rusijos prineš. Ačiū 
Dievui, kad kraujo nėra.

Apie 11 vai. vienas karinin
kas paskambina Radiofonui ir 
praneša, kad iš Italijos grįžtąs 
prof. A. Voldemaras. Tai buvo 
didelė staigmena, kuri sukėlė 
įvairių neaiškumų. Pasibaigus 
pamaldų transliacijai, per radi
ją pranešamai nemaloni žinia, 
kad “Respublikos prezidentas A. 
Smetona išvyko į užsienį”. Po 
kiek laiko radijo bangomis pasi
girdo min. pirm. A. Merkio kal
ba. Tai buvo raminimo vilties ir 
susiklausymo kalba, su kompli
mentais raudonajai armijai, štai 
jo kalbos ištraukos:

“...Raudonoji armija atvyko 
kaip draugiška sąjunginė kariuo
menė. Taip ji mūsų kariuome
nės buvo sutikta, taip yra ir 
traktuojama. Visi krašto gyven
tojai šitą dalyką turi taip su
prasti bei vertinti”.

“Pagrindinis dalykas, kuris 
rūpi krašto vadovybei, yra tvar
kos ir rimties išlaikymas, nor
malaus darbo nė mažiausias ne 
sutrukdymas visose valstybinėse 
įstaigose bei įmonėse ir visame

privačiame ūkyje. Lietuvos ūkio 
ir kūrybinio darbo sąlygos nebus 
sutrukdytos, visiems pareigū
nams einant savo pareigas, kaip 
ligi šiol ir plačiajai visiKgnenei 
klausant jų nurodymų”.

“Todėl normalus darbas įs
taigose, įmonėse, dirbtuvėse, fa
brikuose, ūkiuose ir namuose tu
ri būti ir toliau ramiai dirbamas. 
Tai pagrindinis šio momento rei
kalavimas. Į ateitį reikia žiū
rėti su pasitikėjimu. Mūsų vi
daus socialiniai, kultūriniai ir po
litiniai reikalai tuo neturėtų bū
ti paliesti”. (Naudotasi Lietuvos 
Radiofono juostelių ištraukomis, 
kurios yra atspausdintos 1950 
m. įvairiuose “Britanijos Lietu
vio” numeriuose). —

A.' Merkys buvo labai susijau
dinęs ir kalbėjo prislėgtu balsu, 
iš ko aišku, kad tai buvo spau
dimo ar prievartos išreikalauta 
kalba. Suvalkijos Sūnus

KUNIGAI AFRIKOJE 
NESUPRANTA CELIBATO *.
NC praneša iš Kamerūno, kad 

Centrinės Afrikos vyskupai krei
pėsi į šventąjį sostą, prašydami 
leisti šventinti į kunigus vedu
sius vyrus. Popiežiaus valsty
bės sekretoriui kardinolui Villot 
rašytame laiške tie vyskupai pa
reiškia, kad jie “remia kunigų 
celibatą”, tačiau nepaprastas ku
nigų jų teritorijose sumažėjimas 
verčias prašyti leisti ordinuoti 
ir vedusius vyrus, kad būtų ga
lima patenkinti būtiniausius pa
storalinius reikalus.

Centrinės Afrikos vyskupai be 
to pareiškiu, kad jų srityje “skai
stybės dorybę ne visi dar tesu
pranta”.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

INSURED
UP TO /7 
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kas.
Prieš 30 metų gražiame bir

želio mėnesyje ant Lietuvos mie
stų ir sodžių sutemo tamsi nak
tis. Tomis dienomis komunisti
nė Rusija, sulaužiusi visas su 
Lietuva sudarytas sutartis, jėga 
įsibrovė į mūsų tėvynę ir ją oku
pavo. Nuožmieji rytų atėjūnai 
savo smurto žygiams pateisinti, 
skelbė ko Lietuvoje visai nebu
vo. Būk tai jie atėjo išlaisvinti 
lietuvių tautą, iš

Now at GLASER’S

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421r3070
. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

___ _ ___ _J buržuazijos ran
kų, išvaduoti iš fabrikantų ir ka
pitalistų jungo. Bet tikrovėje, 
tai jie mums atnešė skurdą, ba
dą, vergiją. Komunistinei sis
temai būdingus valdymo meto
dus: fizinį ir moralinį terorą, jo
kių ribų nežinančią apgaulę ir 
melą. Kartu atvežė Lietuvos 
valstybės laidotuvių aktą ir bu
delio Serovo paruoštą trėmimų 
planą. Įsibrovusią bolševikų ka
riuomenę džiaugsmingai sutiko 
patamsių gaivalai,;šliužai, kurie 
visą laiką ardė mūsų valstybės 
vidaus pamatus. Prie jų jungėsi 
Abraomo dukros, kurios gatvė
se šoko ir dainavo rusiškas dai
nas, klykdamos bučiavo bejaus
mių burliokų žiaunas ir mėtė gė
les.

17 vai. 36 min. Kauno radijo 
stotis nutraukė tarnybą, nes sto
tį užėmė sovietų kariuomenė. 
Kraštas liko be informacinio ry
šio. Centrinėmis Kauno gatvė
mis, vartydami telefono stulpus, 
ardydami gatvių grindinį, griau
dami namų kampus, rėplioja iš
gverusių tankų1 voros. Laisvės 
alėjoje budįs policininkas bando 
sudrausti medelių laužytojus, 
bet žydai pakelia grasinančius 
kumščius, ima spiaudyti polici
ninkui į veidą ir rėkti: — “Ui, 
jūsų dienos jau pasibaigė”. Mais
to krautuvėse, kepyklose spūstis 
žmonių. Atėjo išalkęs raudonasis 
amaras ir suės viską, žydai nu
traukia “šabą”, atidaro krautu
ves ir pradeda pardavinėti seną 
sudžiūvusią duoną, miltus ir k. 
Viskas skubiai perkama ir ne
klausiama kainos. Skbba miesto 
autobusai, skuba užmiesčio ma
šinos ir kas tik gali sprunka iš 
Kauno. Laisvės alėja nardo Lie
tuvoje reziduojančių užsienio 
pasiūntinių mašinos ir stebi Lie
tuvos okupaciją. Po geros valan
dos, Kauno radijo stotis pradė
jo nutrauktą tarnybą. Dešimti
mis kartų kartojamas S. Rusijos 
komunikatas ir protarpiais duo
dama liūdna plokštelių muzika.

Tą dieną Respublikos Prezi
dentas A. Smetona, nenorėda
mas pasidaryti Kremliaus užma-

Airtemp Imperial

living room

Life’s worth living with Airtemp Air Conditioning
Is your place unlivable because of the 
heat, humidity or pollen dust? An Airtemp 
Imperial will make any room come alive.
• Powerful enough for your largest room.

10 models ranging from 6,500 to 18,000 
BTU’s.

• Quiet enough for your bedroom. Dou
ble-seal bulkhead quiets street and op
erating sounds.

• Handsome enough for your best room.

Don’t let the weather take your “home” 
away from you. Reclaim it today. Cali or 
come in. And get an Imperial and start 
living again.

AUTHORHEO AIRTEMP DEALER CHRYSLER
FA7 CORPORATION

ENTER THE QUIET WORLD OF AIRTEMP AIR CONDITIONING

Glaser’s Furniture and Appliance Co.
5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Kampanija ALTui niekinti
Prieš dešimtį metų pradėta kampanija Amerikos Lie

tuvių Tarybai niekinti ir jos vedamam darbui griauti be 
atodairos vedama ir toliau. Be pagrindo apšmeižtiems ir 
niekinamiems “seniams” pasitraukus iš Alto vadovybės, 
dabar jau kabinėjamasi prie žymiai jaunesnių, stojusių 
į vyresnių eiles ir pasiryžusių tęsti vyresniųjų vestų kovą 
už gimtinio mūsų krašto laisvę.

Anksčiau niekinamas Dr. P. Grigaitis šiandien jau 
vadinamas didelio rango publicistu. Bet daktaro Grigai- 

- čio stiprioji plunksna naudojama kitiems Alto nariams 
nuvertinti. Dr. Grigaitis pažinęs Lietuvą, buvo susipa
žinęs su lietuvių tautos kovomis prieš okupantus, bet štai

(Tęsinys)
J. Paleckio sudarytoje Laiki

nojoje Vyriausybėje žemės ūkio 
ministerio pareigoms buvo pa
skirtas mano Dotnuvos suolo 
draugas agr. Matas Mickis. Dot
nuvos laikais mes visi žinojome, 
kad jis yra kairiųjų pažiūrų, bet 
nelaikėme komunistu. Paskuti
niuoju laiku jis buvo Kauno ap
skrities agronomu. Tapęs žemės 
ūkio ministeriu, agr. M. Mickis 
pradžioje dar skelbė, kad ūkinin
kai nebus varomi į kolchozus ir 
jiems bus palikta žemės norma, 
30 ha. Po kelių mėnesių savo mi- 
nisteriavimo agr. M. Mickis dėl 
sveikatos sušlubavimo gavo ato
stogas ir išvažiavo į Krymą svei
katai pataisyti. Jam grįžus iš 
Krymo, teko asmeniškai jį su
sitikti. Klausinėjant apie kelio
nės įspūdžius, jis man papasa
kojo sekantį epizodą.

Agr. M. Mickui vaikščiojant 
Jaltoje po parką ir apžiūrinėjant 
Rusijos imperatorių pastatytus 
vasaros rezidencijų rūmus, jis 
matęs, kad tolėliau parke, ant 
vieno suolo, sėdėję du vyriškiai. 
Jam pamažu slenkant artyn ir 
priėjus prie jų per kokius 5-6 
žingsnius, vienas jų staigiai pa
šokęs, prie jo pribėgęs ir prabi

dabartiniai Alto nariai apie Lietuvos reikalus visai nieko 
nenusimaną. Ir kaip jie galėtų nusimanyti, jeigu aukš
tesnes mokyklas baigusieji mūsų mokslinčiai juos beraš
čiais arba mažaraščiais-vadina.

Apie dabartinius Alto narius jie šitaip rašo:
“Apie Lietuvą jie, atrodo, žino tiek, kiek skel

bia Eltos biuleteniai, ir gal būt tik tiek, kiek jų skai
tomas laikraštis persispausdina. O mums kaip tik 
įdomu būtų tos jų kvalifikacijos, kurios įrodytų jų 
tinkamumą kitus mokyti politinės išminties. Bet kur 
yra tos jų kvalifikacijos? Ar yra bent vienas iš jų 
parašęs kokį nors tos srities veikaliuką? Jei ne vei- 
kaliuką, tai bent brošiūrą. Jei ne brošiūrą, tai bent 
kokį rimtesnį straipsnį kuriame žurnale? Deja, mū
sų žiniomis, nieko panašaus jie nėra padarę.” (“Aki
račiai”, 1970 metų gegužis, 10 psl.).
Iki šio meto buvo bandoma nuvertinti Alto atliktą 

ir vedamą darbą. Keliais atvejais bandyta Altą pakeisti 
kitomis “demokratiškesnėmis” organizacijomis. Vietoj 
Alto pradėta kišti Bendruomenė, -bet šiandien, kai apie 
Amerikos Bendruomenę jau nebenori kalbėti rimtesnieji 
frontininkai, kai jos balsuotojų skaičius iš 9,000 nukrito 
iki 6,000, tai ir vėl grįžtama prie Alto narių. Alto .veda
mas darbas nesugriaunamas, tai bando kabintis prie pa
skirų Alto narių, nori tikrinti jų kvalifikacijas.

Bet kas gi yra tie tikrintojai? Kokias kvalifikacijas 
turi pasišokę tikrintojai? Jie patys apie save yra nepap
rastai geros nuomonės. Jie tvirtina, kad jų tarpe yra po
litinės srities mokslininkų, gerų publicistų ir kvalifikuo
tų rašytojų. Neužtenka “kvalifikuotus tikrintojus” laiky-

nę. Reikia parodyti Amerikos lietuviams, ką tie “tikrin 
tojai” gali padaryti. Jeigu jie yra geri publicistai, tai te
gu parodo savo plunksnos darbus, kad galvojantieji ir sa
vo krašto likimu susirūpinusieji lietuviai galėtų apie jų 
publicistiką spręsti. Jeigu jie yra geri politinės srities 
mokslininkai, tai kuriai politinei grupei jie priklauso? 
Jeigu jau jie tiek mokyti, kad nebetelpa į bet kurių vei
kiančią lietuvių politinę grupę, tai kokia yra jų politinė 
filosofija, kokius idealus jie skelbia?

Alte gali nebūti gerų publicistų ir politinius mokslus 
baigusių vyrų, bet kiekvienas Alto nąyys nevieną dešimt
metį yra dirbęs visuomeninį darbą, yra dalyvavęs lietu
vių laisvės kovoje ir yra pajėgęs suderinti savo įsitikini
mus su kitų filosofinių įsitikinimų žmonėmis bendrai lie
tuvių tautos laisvės kovai vesti. Jeigu tie ‘-‘didelių kvali
fikacijų” “mokslininkai” nepajėgia..nų$iįėi§ti, iš aukšty
bių ir įsijungti į kurią veikiančią politinę grupę, tai jie 
ne kovotojai. Jeigu jų nėra kovotojų eilėse, .tai Lietuvos 
reikalai jiems nerūpi. Jie turi smailius liežuvius .kitiems 
kritikuoti, bet jie neturi reikalingos drąsos ir energijos 
Įsitraukti į didelės lietuvių daugumos vedamą kovą, ne
nori parodyti aukštesnėse mokykloje įsigytų žinių.

Blogiausia, kad šiuos visus kritikuoti mėgstančius 
ponaičius dažnai manipuliuoja atokiau..stovinčioji “slap
toji ranka” organizuotam lietuvių darbui griauti. Jeigu 
šie ponaičiai turėjo drąsos Alto narius išvadinti beraš
čiais ar mažaraščiais, tai sekančiame užsimojime iš jų 
galima laukti dar stipresnio šmeižto. Bet panašiais šmeiž 
tais tie “mokslininkai” parodo tik savo, ‘‘kvalifikacijas”. 
Bendro Amerikos lietuvių vedamo darbo. jie. nesugriaus

ti “savo tarpe”. Reikia išleisti juos į lietuvišką visuome- ir Alto neišardys.

lęs į jį lietuviškai, prašydamas 
jį užtarti kompartijoje, kad jis 
galėtų grįžti Lietuvon. Agr. M. 
Mickis pažinęs, kad tai prof. A 
Voldemaras. Tačiau antrasis sė
dėjęs vyriškis tuojau skubiai pri
šokęs, paėmęs už parankės prof. 
A. Voldemarą ir nusivedęs toliau, 
neleisdamas daugiau kalbėti.

Pernai atsitiktinai susitikau 
su vienu iš Lietuvos atvykusiu 
kompartijos nariu. Teko kiek 
pasikeisti žiniomis, kažkokiu bū
du pokalbyje buvo užkliūta už 
prof. A. Voldemaro. Man buvo 
labai trumpai pasakyta, kad Lie
tuvos kompartijos užkulisyje nė
ra jokių abejonių, kad prof. A 
Voldemaras buvęs Maskvos tar
nyboje. Iš Lietuvos buvęs iš
vežtas į Krymą, gyvenęs Jaltoje, 
turėjęs 3‘'kambarių butą ir tar
naitę. Kilus karui su vokiečiais, 
buvęs perkeltas į Vladikaukazą, 
kur vietos universitete profeso
riavęs, o po karo gyvenęs Kuiby- 
ševe ir Generalinio štabo Karo 
Akademijoje dėstęs prancūzų 
kalbą, kur ir miręs. Papildomai 
pridūrė, kad Teherane ir Jaltos 
konferencijose dalyvavęs Stalino 
ekspertų komisijos nariu.

Greta šito, iš vienos valsty
bės užsienio tarnybos tarnauto-

jo, gyvenusio Romoje, teko gir
dėti, kad tuo metu, kai prie A 
Smetonos prof. A. Voldemaras 
turėjo išvykti užsienin ir apsi
gyventi Romoje, tai ten gyven
damas prof. A. Voldemaras pra
dėjęs lankytis Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybėje. Tas jo lankyma
sis buvęs kiek per dažnas, todėl 
italų saugumas buvęs pradėjęs 
jo vizitus registruoti. Tos atsto
vybės žiniomis, prof. A. Volde
maras įtikinėjęs ir užtikrinęs 
Sovietų pasiuntinį Romoje, kad 
Sovietų okupacijos atveju, Lie
tuvos Vyriausybė ir kariuome
nė nerodys bet kurio pasiprieši
nimo.

Grįžtant prie prof. V. Krėvės 
pasakojimo apie prof. Voldemaro 
grįžimą, jam baigus pasakoti, aš 
kreipiausi su paklausimu, kokia 
būtų profesoriaus nuomonė ir ko
kia prašosi išvada iš viso to, nes 
prof. A. Voldemaras buvo kraš
tutinis nacionalistas, organizavęs 
slaptą organizaciją -“Geležinis 
Vilkas”, turėjusią toli siekiančių 
tikslų. Turint prieš akis fak
tus, kad bolševikai paprastai ne
daro, ir nerodo j okių skrupulų su 
savo priešais, šis prof. A Volde
maro grįžimas lieka labai nebe
aiškus ir savaime prašosi kai ku
rie įtarimai.
' Prof. V. Krėvė man atsakė, kad 

nuo savo nuomonės pareiškimo 
jis bent šiuo metu dar susilai
kąs, nes tai būtų kiek neatsargu, 
o, be to, būtų dar ir per anksti, 
per trumpas laikas esąs ir jis 
manąs,- kad laikui bėgant turėsią 
daugiau aplinkybių paaiškėti.

-Atsimenu, kad susidarė-lyg ir 
nemaloni pertrauka — tyla. Po 
kelių gurkšnių kavos, aš, ban
dydamas nutraukti tą tylos mo
mentą, kreipiausi į prof. V. Krė
vę sugestijonuodamas, kad prof, 
visą šitą prof. A Voldemaro grį
žimo epizodą užfiksuotų savo at
siminimuose. Tai liktų kaip me
džiaga ateities istorikams ir jo

Ą.-

Amerikos automobiliuose vis dažniau plienines dalis pakeičia sustiprintos plastmasės dalys. Atei- | 
tyje toki y daliu mašinose bus vis daugiau. Paveiksle matomas iš naujos medžiagos pagamintas 

automobilio priekis — Jempy guoliai.

laikotarpio tyrinėtojams. Prof. 
V. Krėvė, kiek pagalvojęs, man 
atsakė, kad šiuo metu dar netu
rįs laiko ir atsiminimus tuo klau
simu pradėsiąs rašyti tik tada, 
kai užbaigsiąs tai, ką esąs užsi
brėžęs ir pradėjęs jau anksčiau. 
Ir tikrai, kaip dabar paaiškėjo, 
po a. a. prof. V. Krėvės mirties 
yra likę jo nebaigti darbai, ku
rie buvo anksčiau pradėti.

Gyvendamas čia Amerikoje, 
prieš keletą metų tvarkydamas 
savo užrašus, buvau padaręs san
trauką apie girdėtą prof. A Vol
demaro grįžimą ir buvau pasiun
tęs laišką prof. V. Krėvei, pra
šydamas mano užrašus patiks
linti ir su savo pastabomis man 
grąžinti. Atsakymo nesulau
kiau, nes greit po to spaudoje 
pasirodė žinutė, kad prof. V. Krė
vė paguldytas ligoninėn, o ilgai 
netrukus ir mirė. Kas tvarkė 
prof. V/Krėvės archyvą, be abe
jo, užtiko ir mano laišką.

Kiti liudininkai, kurie būtų ga
lėję prof. V. Krėvės pasakojimą 
patvirtinti, daugiausia yra taip
gi jau mirę. Gyvųjų tarpe yra 
tik likusių Lietuvoje, bet iš jų 
sunku būtų ką nors teisingo su
laukti, nes jei ir rašytų, tai pa
rašytų taip, kaip partija įsakys.

čia Amerikoje iš gyvųjų bū
tų tik prof. St. Žakevičius-Žy
mantas, bet nesu tikrasj ar mini
mas profesorius tą. vakarą daly
vavo mūsų pašnekesyje, nes prof. 
St. Žakevičius nebuvo pastovus 
tų pašnekesių dalyvis.

čia tremtyje esu nekartą prof. 
A. Voldemaro vienminčiams sta
tęs klausimą: kodėl prof. A. Vol
demaras grįžo? Turint galvoje 
profesoriaus politinį stažą ir iš
mintį, kad bolševikų atžvilgiu 
būtų buvęs tiek naivus, kaip dąu- 
gelis.iš mūsų buvome. Ir nė vie
nas man pagrįstai negalėjo atsa
kyti. Vieni spėliojo, kad norėjęs 
atsiteisti su kai kuriais tautinin
kais, kurie jam pastoję kelią,-ki-

ti teigė, kad tuo lemiamu mo
mentu norėjęs būti su Tauta, bet 
visa tši — labai migloti spėlioji
mai. Net ir tas prof. A. Volde
maro garsusis posakis. Kybar
tuose: “Kuomet Vadas iš na
mų...” irgi neįneša šviesos.

Turiu prisipažinti,- kad man 
pačiam klausantis prof. V. Krė
vės pasakojimo apie prof. A. 
Voldemaro grįžimą buvp dingte
lėjusi mintis, kad gal prof. V. 
Krėvė turėjo iškepiau kurių nors 
asmeninių sąskaitų ir dabar, ra
do gerą progą toms, sąskaitoms 
suvesti, bet iš anksčiau iš jo. raš
tų pažindamas prof. V. Krėvę, 
kaip gilų humanistą, netilpo gal
voje mintis, kad jis galėtų tai j 
daryti daugelio collegų-profeso- 
rių akivaizdoje, nes tokiu atve
ju tikrai kuris iš dalyvių būtų 
užprotestavęs. Priešingai visi 
dalyviai labai giliai, visu nuošir
dumu jungėsi į tą pokalbį, jį 
gvildeno ir stengėsi rasti kurių 
nors ^pateisinimų.

Tad baigdamas noriu dar kar
tą pabrėžti, kad, mano nuomo
ne, šiais laikais reiktų nuo prof. 
A. Voldemaro garbinimo susilai
kyti, nes laikui bėgant ir politi
nėms aplinkybėms keičiantis, į 
prof. A. Voldemaro grįžimo epi
zodą bus įnešta daugiau šviesos 
ir istprija tars savo tikrąjį žodį, 
šį klausimą pasvers objektyvios 
tiesos šviesoje.

(Pabaiga)

SKAUTO GERI DARBAI
■Boy skautai, kaip žinote, pri

valo kasdien padaryti po kokį 
nors gerą darbelį.

— Kokį gerą darbą padarei 
šiandien, Zigmuk ? paklausė kai
mynas mažojo skauto.

“O”, atsakė jaunasis žygdar
bis, “mama beturėjo tik vieną 
ricinos- porciją, tad aš perleidau 
savo sesutei išgerti”.

VLADAS CIVINSKAS
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Japonijos pakraščių austrės yra nedi
delės, todėl didesnių perlų jos neužaugina. 
Vidutiniškas karoliuko, įsodinamo Į aus
trę, dydis yra nuo vieno iki trijų -gramų, ir 
tik labai retais atvejais iki 12 grainų. Di
desnių karoliukų jos jau nepriima, bet kar 
tais žūva ir nuo šešių grainų dydžio karo
liuko.. Stambiesiems perlams auginti da
bar japonai jau vartoja didesniąsias aus
tres, pinclada margaritifera, atsiveždamos 
iš kitų vandenų. Tokiose austrėse perlai už
auga net iki 60 grainų (15 kt.) dydžio, kar
tais labai geros kokybės, jų pareikalavi- 

. mas rinkoje labai didelis.
Šioje prominėje dirba daugumoje jau

nos moterys, kurios atlieka ii' narų parei
gas. Pirmiausia jos surenka jūrose jaunu
tes austres, suslepia jas nuo jūrų plėšrūnų 
į metalinius narvus ir palieka su narvais 
jūros dugne. Šie narvai tikrinami perio
diškai, išvalomi, prižiūrimi, iš jų pašali
namos visos mirusios austrės, kad pūda- 
mos neapkrėstų gyvųjų. Po trijų tokios 
priežiūros metų austrės jau pilnai subren
dusios operacijai, po kurios jos vėl grąži
na į jūrą ir jos dugne paliekamos dar sep- 
tyneriems melams.

Ši karta narvai su austrėmis sukrauna
mi ant didelių plaustų, po 80.000 austrių 
ant kiekvieno, ir tokių plaustų virtinės iš
velkamos į jūfą. Šiam tikslui parenkama 

vieta, kur austrėms būtų pakankamai mais 
to ir kur vandens švarumas ir temperatūra 
būtų tinkami jų augimui ir gyvenimui. 
Dabar per vienerius metus japonai sugeba 
šitaip parengti kelis milijonus austrių,* ir 
ši produkcija didinama metai po metų.

Tik viena iš keturių tokių austrių tepa
jėgia užauginti perlą, bet kai kuriais me
tais perlų randama lik vienoje iš dvidešim
ties. Bet ir iš šių surinktų perlų tik nedide
lė dalis yra stambių ir aukštos kokybės, 
todėl, kiek bebūtų ši produkcija plečia
ma, prie augančių rinkos reikalavimų 
kultūrinių perlų kainos nebijo jokių su
krėtimų.

Kultūriniai perlai taip panašūs į orien- 
talinius, kad net ir geriausi ekspertai be 
laboratorinių bandymų jų negali atskirti, 
vienų uuo kilų. Pirmą kartą Londono rin
koje jie pasirodė 1921 m. ir buvo pristatyti, 
kaip orienlaliniai perlai, gauti iš naujų 
rastų perlingų vietų nežinomose jūrose. Tik 
po ilgesnio laiko atsirado įtarimų, kad čia 
ne ta prekė, kuri pristatoma. Paslaptį iš
davė perlamutrinis branduolys, apie kurį 
susiformavęs kultūrinio perlo viršutinysis 
sluogsnis, kurio neturi orientaliniai perlai. 
Kartu iškilo ir reikalas surasti būdą kaip 
atskirti šiuos perlus vieną nuo kito, kad 
nereiktų naikinti pačio perlo. Tokių bū
dų dabar žinomi bent keli, bet pats tikriau
sias ir nereikalaujantis jokių naujų instru
mentų yra peršvietimas Rentgeno spindu
liais. Perlamutrinis kultūrinio perlo bran
duolys Rentgeno nuotraukoje |oks aiškus, 
kad ir nepatyrusi akis sumaišyti šį perlą su 

orientaliniu periu negali. Šis kultūrinių 
perlų tikrinimo metodas turi dar ir tą pir
mumą prieš kitus, .tad juo iš karto galima 
tikrinti.visą karolių eilutę, įiesuardžius jos 
į atskirus perlus, o. taip pat didesnę ati
tinkamai išdėstytų perlų masę iš karto, kai 
kitais metodais dažnia'usiai tenka, tikrinįi 
atskirus perlus.

Kultūrinių perlų kainos, atidengus jų 
kilmės paslaptį, iš karto nukrito. Pradžio
je jie dar buvo pardavinėjami du, paskui 
keturis, aštuonis kartus pigiau už orienta- 
linius, bet dabar jos visai skirtingos nuo 
orientaliniu perlų kainų ir stabilizavosi 
pusiau brangiųjų akmenų kainų normose. 
Smulkių ir menkos kokybės perlų karolius 
galima gauti už 25.00 ir už 40.00 dot, stam
besnių po 200 —500 dol., bet stambių ir 
aukštos kokybės kultūrinių perlų karoliai 
kaštuoja iki 2,000 — 3,000 dol. ir daugiau.

Taip pat atrodo, kad kultūriniai per
lai, iš esmės nieku nesiskiria nuo orienta
liniu, gali taip numušti pastarųjų kainas, 
kad perlų žvejyba liks tik pasakų ir legen
dų darbas. Bet taip neatsitiko. Tokio stam
bumo ir tokios kokybės orientaliniai perlai, 
kokius tarp kultūriniu perlų galime gauti 
už 3,000 doL ir dabar kainuoja ketvirtis ir 
kartais pusė miliįęno, bet ir už tokius pi
nigus juos gauti yra lygiai taip pat sunku, 
kaip ir prieš keliasdešimt metų.

ĄLEKSANDRITAI
Aleksandritas yra retas ir puikus ak

muo, vienas jauniausių ir gražiausių narių 

brangiųjų akmenų šeimoje, ypač plačiai 
žinomas savo spalvos chameleoniškomis 
ypatybėmis, dėl kurių jis dažnai vadina
mas “emeraldu dieną ir ametistu naktį”. 
Dienos metu jis yra giliai alyvinio žalumo 
arba žolės žalumo su trupučiuku melsvo 
atspalvio, priklausomai, iš kur jis kilęs, 
bet naktį dirbtinoje švisoje jis staiga įgyja 
avietinio raudonumo atspalvį, kartais iš
virstantį į aiškų purpurą. Iš tikrųjų, alek
sandritas nei emeraldas dieną nei ametis
tas naktį, ir per klaidą jį sumaišyti sunku, 
bet spalvų , panašumo palyginimui užtenką.*

Chemine sudėtimi jis yra skaidriųji 
chrizoberilo atmaina, kuri savo ruožtu tu4- 
ri daug giminingumo su berilu, duodančiu 
emeraldu, akvamarinų, morganitų 'ir kt. 
brangiųjų akmenų^ .Grynoje formoje skąi- 
drusis chrizoberilas yra baltas bespalvis 
akmuo, blizgesiu primenantis stiklą, bet 
toli ir nuo deimanto, ir nuo zirkono, bran-’ 
genybių gamyboje priklausąs prie menka
verčių akmenų. Iš opeikinio chrizoberilo, 
atmainos tarp brangiųjų akmenų yra labai 
aukštai vertinamas taip vadinamas “cat- 
eye” (katės akis), bet jis taip nepanašus į 
aleksandritą, kad smjku ir bepatikėti ,bet 
kokiais šių akmenų giminystės ryšiais.

Chrizoberilo vardas yra kilęs iš graikų 
kalbos it pažodiniame vertime reiškia -r- 
auksinis berilas. Aleksandritai Rusijos 
Uralo kalnuose rasti 1830 m. pavasarį ir 
tais pačiais metais padovanoti carui Alek
sandrui II gimimo dienos proga. Iš čia ir 
akmens vardas. Dovana carui labai pati-' 

kusi, ir tuojau aleksandritas buvo paskelb
tas Rusijos Tautiniu akmeniu, kurio spal
vos iki pat 1917 m., revoliucijos buvo imi
tuojamos caro gvardijos uniformose.

A tai dieną, ar tai naktį, aleksandri- 
. tas yra puikus savo spąlyoiuis ir blizgesiu. 
Akmens dispereija sugautoms šviesoms la
bai didelė, priartėjęanti ęmęraldo, rubino, 
safyro ir hiacinto (iispersijpms. Akmens 
visas grožis atsiskleidžia tik Jjriliantiniame 
šlife. Emeraldiniu šlifu aleksandritai šli
fuojami labai retai, o apvalusis šlifas žlug 
do akmenį. Kaip ir visi chrizoberilo ak
mens, aleksandritas savo chemįne sudėti
mi yra berilo ąliuminiąus oksįdas su tru
pučiu chromo ir geležies, duodančių ak
meniui spalvingumo. Akmens spąlvų spėk 
tre vyrąuja žalia ir rąudoųa spalvos, ir tai 
tokiame įdomiame balanse, kad viena 
daugiau išryškėja dieną, kita — dirbtinėje 
šviesoje, ir vienu, ir kitu atveju veikda
mos vjena kitą.ir tuojdąrydąmos akment at
spalvius.

BRANGENYBIŲ PREKYBA
T E R R A

Savininkai V. įr 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 SL, Chicago, BĮ.
Telef. 434-4660
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EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

Telefonas: LAfayette 3-0440

Tek 238-9787-8

9*

(LACKAWICZ)

Phone: YArds 7-1911

YArds 7-1138-1139

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

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

Pagal tėvus Zymontaitė 
Gyv. 4012 So. Brighton Pl.

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST9 
DALYSE

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place 
Tai.: FRontiar 6-1882

dienio iki penktadieniolO—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį '■ nuo 8:30 iki 9:30 vaL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pinna- 

šeštadienį ir sek- TeL: YArds 7-1741 - 1742

nois Gubernatorius Ogilvie, ir 
Chicagos- Meras Daley paskel
bė šitą savaitę - Pavergtų Tau
tų Savaite.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— THURSDAY, JULY 16, 1970

Mirė 1970 m. liepos 14 d., 12:15 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimusi'Lietuvoje, Telšių apskr.

Amerikoje išgyveno 66 metus,
Paliko, nuliūdę: trys dukterys

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1 Of

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYŽIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
I J/ 2533 W. 71st Street
.. Telef.: GRoovehill 6-2345-6

P. ŠILEIKIS, 0. P.
WC ORTHOPEDAS-PROTEZ1STA5

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
daiai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, liL 60629 
Telef.: P.Rospect 6-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

■■ : - t

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M. .

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2T23 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI _ 
GARSINKIT'eŠ NAUJIENOSE

Nepalikite automobilyje 
raktu

Prisiekusiųjų teismas (jury) 
Philadelphijoje padarė nepap
rastą sprendimą, būtent nu
baudė automobilio savininką, 
kuris paliko automobilyje rak
tą.. Automobilį pavogę asme
nys Įvažiavo į kitą automobilį 
sužalodami jame važiavusius 
žmones. Automobilio savinin
kui priteista sumokėti -$21,500 
nuostolių atlyginimui.

dėkodamas visiems už atsilan
kymą. Kalbėjo: Balys Braz
džionis, lėšų telkinio komiteto 
pirmininkas Kašuba, Stanley 
Molis. Sveikino LB Čikagos 
apygardos pirmininkas Jonas 
Jasaitis, mokytojas Ignas Sera
pinas ir kiti. Net ir mažoji Dau 
kų dukrelė visus pasveikino. 
Visi, linkėjo “Lietuviai televi
zijoje” daug sėkmės.

Aldona Daukus, Juzė Mile- 
riūtė ir Irena Kaledinskaitė 
puikiai padainavo kelias liau
dies daineles. P. Gramantienei 
pristačius, pasveikinęs lietu- 
viškai“laba diena” , toliau an
gliškai sveikino lietuvius Nor
man Lewis, paskirdamas net 
$100 vertės certifikatų ir pa
aukojo gražų moterišką paltą. 
Deja, laimėjo viengungis vy
ras Bronius Grebliauskas.

Vad. Brinkai vadovaujant 
vaikučiai, įvairiai kaukėti, žy 
giavo po aikštę. Viskas buvo fil 
muojama. Iš tiesų tokio dide
lio žmonių skaičiaus dar jokia 
me piknike nesu matęs. Tikrai 
piknikas buvo labai nuotaikin
gas. Tiesa, šiame piknike teko 
sutikti net iš Naujosios Zelan
dijos atvykusį sveti Ramoną 
Raudonikį. Sakė pirmomis die 
nomis lietuviais ir lietuvių vei 
kla Amerikoje buvęs labai su
sižavėjęs, bet ilgėliau pabuvus 
žavesys pradedąs blėsti. Ben
drai, jo nuomone, lietuviai 
Amerikoje gerai įsikūrę. Nau
joje Zelandijoje lietuviai irgi 
neblogai įsikūrę. Vis tik Ame
rikoje visam laikui nenorėtų 
pasilikti. Stasys Juškėnas

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ

JUOZAS RUDŽIUS
Gyv. 14912 Lesure Ave., Detroit, Mich.

» Mirė 1970 met. liepos mėn. 15 dieną.
’ Paliko nuliūdę: žmona Ona, du sūnūs — Juozas su šeima ir Arnol- 
Adas Rudžiai, brolienė Ona Kudžienė ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Priklausė Lietuvių Socialdemokratų 116 kuopai, SLA. ir dauge
liui kitų lietuviškų organizacijų.

Kūnas pašarvotas C. R. Step koplyčioje, 18425 Beach Daly Rd. 
(tarp 6-tos ir 7-tos mylios).

Penktadieni, liepos 17 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
.Čšos Į Green Lawn kapines, Detroit, Mich.

Visi a. a. Juozo Kudžiaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskatinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius Charles R. Stepanauskas.

Rochesteris savo geografine 
padėtimi yra ant kelio tarji di
džiųjų lietuvių kolonijų: tarp 
Čikagos, Clevelando ir Connec 
tieuto gausių kolonijų, taip pat 
Bostono bei eilės maži] kolo
nijų New Yorko valstijoj, kaip 
Amsterdamo, Albany ir tt. To
dėl vasaros metu čia matosi 
daug užvažiuojančių svečių.

Eilę metų buvusios iškabos 
prie fabrikų; kad reikalingi 
darbininkai, sumažėjo šią va
sarą. :Kai kurie fabrikai prie 
čekių įdėdavo ir atskirą lapelį, 
prašydami dkrbininko atsives
ti savo draugą ar pažįstamą į 
darbą, dabar staiga pasikeitė, 
ir kai kurie fabrikai atleidinė
ja darbininkus ir net inžinie
rius iš darbo. V.

Rez. Gi 84)873

DK. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUSsKijA IK MUlERę LIVUS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 do. Kedzie Ave^ WA 5-2670

valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
sn lepia. sKammnti Ml 3-0001.

ninką. Nesimatė nė vieno ku
nigo. O tai vyko pažiūrėti ta
da, kada radijas skelbė, kad 
jau dabar ten renkasi minios 
kunigų, rabinų ir pan. Po to 
pasninko ar bado radijas irgi 
jokių komentarų nedavė.

Taip, kad iš viso to, ypač iš 
įgrisusios radijo propagandos 
visiškai nieko neišėjo.

dr; vyt. tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., ąntrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 68 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

ROCHESTER, N. Y.
Propagandininkams Nixono 

nuversti nepasisekė
Radijas ir televizija visą lai

ką varė tai, kas Amerikoje pro
paganda nevadinama; tik šne
kėjo, kiek parašų jau surinko 
studentai prieš prezidento po
litiką Kombodijoje. Jau 40.000 
parašų jie turi. Studentai poro 
mis — studentas ir studeptė 
pradėjo lankyti ir lietuvius; 
Lietuviai su tais parašų rinkė
jais atsidėję" diskutavo, bet; 
pasirodė, kad jie mažai ką nu
simanė apie savo tikslus. Vie
nai porai buvo pasiūlyta vie
ton parašo davimo, nusivesti 
sutartą dieną į geriausią resto
raną, ir ten'rainiai, neskubant 
išsiaiškinti apie.Jų siekius ir 
realią politiką. Studentai labai 
nudžiugo. % Sutarė dieną tam 
susitikimui. Bet kai sugrįžo į 
universitetą, ir tenai, matyt, 
nupasakojo reikalą, tai po to 
paskambino, kad jie “neturi” 
laiko tam jų taip vertinamam 
susitikimui ir išsiaiškinimui. 
Vadeivos pabijojo, kad jaunus 
studentus “neperverstų” į ki 
tokį politinį susipratimą.

Kitur toki lankytojai buvo 
ramiai išklausyti, ilgai reikalas 
išdiskutuotas, ir ant galo stu
dentai vos spėjo pabėgti iš 
namo. Išbėgę sėdo į automobi
lį ir dūmė, iš kur atvykę. Dau
giau toj gatvėj nepasirodė.

Šiaip nelietuviai, darbinin
kai visi laukė jų atvykstant ir 
visi buvo pasiruošę išsikalbėti, 
išaiškinti jiems ir, jei tas ne
būtų juos įtikinę, tai jėga iš
mušti iš savo namų. Kiek tokių 
atvejų buvo, radijas neskelbė, 
tik vietoj-įgrisusio, kartojimo 
apie tų parašų gausumą nutilo, 
ir kaip nieko nebūta — kas su 
parašais atsitiko, kam juos pa
siuntė ir tL, nieko niekas ne
šneka per radiją.

Vėliau radijas paskelbė, kad 
miesto aikštėje raginama to
kių prieš prezidentą protestuo 
tojų bado, o vėliau jau sakė 
pasniko streikas. Renkasi žino 
nes, visų tikybų dvasininkai, 
rabinai, kunigai ir tL Nuvyko 
žmonės pažiūrėti tos minios. 
TSn buvo, tiesa, įtaisyti gar
siakalbiai, kurie davė iš juos
telių muziką; buvo padugniš- 
kai atrodančių keletą ilgaplau 
kių, kurie sugulę po dekiais 
ant vejos su tokios pat rūšies 
mergomis demonstravo pas-

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

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

Illinois Seimelis priėmė ta - 
proga atitinkamą rezoliuciją.

Meras Daley, įteikdamas sa
vo Atsišaukimą Pavergtų Tau
tų delegacijai, tarė svarų pa
drąsinantį žodį: pagyrė jauni
mą ir veikėjus už pastangas 
pavergtų tautų naudai, pabrė-| 
žė tai, kad kiekviena tauta tu
ri teise būti laisva, ir, kad kiek
viena tauta bus laisva, jei tik 
laisvieji dirbs dėl jų išlaisvini
mo.

Jeigu kiti pavergtų tautų ad 
resu kalba ir joms laisvės linki, *- 
tai pavergtųjų tautų žmonės 4 
turi ne tik kalbėti, bet rėkti, 11 
dirbti, bei demonstruoti- ir sal 
vo tautoms laisvės reikalauti, j 

Lietuviai! Pasirodykime kuo' 
geriausiai ateinantį šeštadienį 
— dalyvaukime vidurmiestyje,1 
Stale gatvėje, 12 valandą. Tą! 
dieną State gatvėje plėvesuos 
Lietuvos vėliava.

Pradėjęs plikti hipis Washingtono "Juodąją Panterą" susirinkime, 
Lincolno paminklo apylinkėje, pataikė atsisėsti prie parko un*ašo, 

kuris labai tinka ir jo plaukams apibūdinti.

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Paliko, nuliūdę: trys dukterys — Bernice Petreikis, žentas Adam, 
Estelle Lee ir Anna Bolinger, žentas Bob, du sūnūs: Andrew, marti 
Antoinette ir Albert, marti Helen, 11 anūkų ir 27 proanūkai, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

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

šeštadienį, liepos 18 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anna Shimkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskatinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. - ;

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai, sūnūs, marčios, anūkai, 

proanūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

(PUTRAMENTAS)
Unkamumo arba liūdesio valandoje 
gražiauaius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. S. BIEŽ1S 
r* lėtu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

PERK KAUSTYMAI

MOVI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

“Lietuviai televizijoje” gegužinėje
š. m. liepos 12 d. Bučo darže 

įvyko “Lietuviai televizijoje” 
surengtas piknikas - gegužinė.

šiemet buvo gražiai paminė
ta Sophie Barčus ir įpėdinių 
radijo valandų lietuvių kalba 
transliavimas. Pagrindinę kal
bą, minint Sophie Barcus radi
jo valandą pasakė dr. Jonas 
Adomavičius, apibūdindamas 
jos nuopelnus lietuvybės išlai
kymui Amerikoje ir kaip bu
vusią lietuvybei ir lietuviams 
pasišventusią asmenybę. Be to 
dar, kalbėjo šios gegužinės 
“kaltininkas”, Tolius šlutas,

UK. PHER BRAZIS 
rn r SIČIAM ano oukuizon 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233 
UFJtoU VALANDOS.

rxrmadM Kecvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
auuau., peiiKiaoieų nuo 1—5, tree, 

ir ąęauia. tuoai susitarus,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CiARA 
X/V7 OiKtEl

.-d. pasai suturimą; runx. ketv. 
a—x, -—čuiudCL, penKk iu—1, ir 

1U—Z vaL

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR: LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

~Dft P.' STRIMAITIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2756 West 71st St. 

Tel. 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

ORO VĖSINTUVĄ 
š I ANDIE 

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES ' 
TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W.-47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! i

DR. A JENKINS 
gyut iojas ir chirurgas 

3844 WEST 63rd STREET
- OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tai.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telefc G Arden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S

.. _ t___ Prfima tik susitarus.
Valandos: pirmadH ketvirtad., 5—8, 

antrad. 2—4.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS y 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pinnad. ir penktad. nuo 
2 ikix8 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.

AKIŲ, ausų, nosių 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso talefu PRospect 83229 
Rezid. tele*.: WAlbrook S6W6
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik muritarna

Rez. tel. 2394683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 3748012

RADINSKAS



Sveikiname Čepulį, 
sulaukusį 70 metų

Anatolijus Čepulis - Čepulevi- 
čius šiandien, liepos 16 dieną, 
mini savo sveikų ir laimingų 70 
metų sukaktį. Jis džiaugiasi, 
kad vienas, tail rūpesčiai žymiai 
mažesni.

1900 m. liepos 16 d. Anatolijus 
gimė Kėdainiuose, kur jo tėvas 
buvo Kėdainių geležinkelio sto
ties viršininkas. Prasidėjus 
1905—6 metų įvykiams ir gele
žinkeliečiams paskelbus strei
ką, čepulio tėvas persikėlė į Vil
nių, kur gavo kitą tarnybą. Jau
nas Čepulis lankė Vilniaus mo
kyklas, 1917 m. baigė Vilniaus 
mokytojų seminariją ir išvažia
vo į kaimą daraktoriauti.

karo tarnybon, Čepulis perėjo 
demarkacijos liniją ir atėjo ne- 
priklausomon Lietuvon. 1920— 
2i^^ metais tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje, 10 pulke. Dirbo 
švietimo komisijoje. 1924 m. 
baigė mokytojų kursus ir buvo 
paskirtas Kvėdarnos pradžios 
mokyklos vedėju. Kvėdarnoj 
įsteigė kooperatyvą ir buvo jo 
pirmininkas.

Mokytojavo iki 1927 metų, o 
vėliau įstojo dirbti į geležinkelių 
tinklą. Kaune baigė suaugusių 
gimnaziją ir universitete studi
javo teisę ir ekonomiją.

Iki 1944 metų tarnavo gele
žinkelių valdyboje Kaune ir Vil
niuje. Vokiečių buvo išvežtas 
į Sileziją ir pristatytas dirbti ge
ležinkelių dirbtuvėse. Bet Čepu
lis niekad svetimiems netarnavo 
ir nedirbo. Jis pabėgo ir iš Sile
zijos dirbtuvių. Jam pavyko pa
siekti Vieną. Ten geštapo ilgai jį 
tardė, bet jis išsikalbėjo.

sų lakštus, padeda sutvarkyti so
cialinio draudimo reikalus ir 
priima klientus savo įstaigoje, 
3518 So. Emerald, Chicago, Illi
nois.

Labiausiai jo mėgiamas ama
tas yra. mokytojavimas, bet jis 
dar mėgsta rašinėti, laikraš
čiams ir žurnalams. Jis yra Žur
nalistų Sąjungos revizijos komi
sijos narys.

HELP WANTED — FEMALE
Dardiridv Ralkia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Part Time.
4 OR 5 DAYS PER WEEK. 

1-GIRLi OFFICE.

Lenkams užėmus Vilnių ir 
pradėjus registruoti jaunuolius

1945 metais atvyko į subom
barduotą Insbrucką, persikėlė į 
Freiburgą ir įstojo į Universite
to teisių fakultetą, kur parašė 
disertaciją daktaro laipsniui 
gauti. 1949 m. atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno Chicagoje. 13 
metų padirbėjo, o dabar jau 
išėjo pensijon ir rašo savo atsi
minimus. Užpildo Income Tak-

■ESXKKC■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■KSIIIIIII 
VISI Į LITUANICOS PARKO

GEGUŽINĘ
Paremkime Lietuvos Nepriklausomybės paminklo statybą.
KADA? — Liepos 19 dieną. Pradžia 1 vai. popiet.
KUR? — Dr. J. Valantiejaus ūky, New Buffalo, Mich., prie'Wilson Rd.
KIEK? — Auka 1 dol., o vaikams iki 12 mėty veltui.
KAS BUS? — Bufetas, baras, dovanos, jojimas, žaidimai, šokiai ir kt.
KAS RENGIA? — Beverly Shores Lietuviu klubas.
KAM? — Paminklo statybai Lituanicos parke.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a*

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

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
irkit - ' ' **i i;*lW

Romanų galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

I
Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ulinois 60608.
■ I .1 ■■■■ !■■■»>■■ ■■■

' SIUNTINIAI Į LIETUVĄ '
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. Ž U K A U S K A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209 

u — .. 1 . _ - —z

i; MužikT^^ I
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą ’’ 

l LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS, i; 
!' 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. 
j NAUJIENOS,

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

f — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, — THURSDAY, JULY 16, 1970

Mokytojas Čepulis turi daug 
gerų draugų, nes jis pats vi
siems yra paslaugus. Artimie
siems jis mėgsta pasiskųsti įvai
riais negalavimais, toks jo pa
protys, bet šiaip jis yra stiprus, 
judrus ir gyvas. Čepulis labai 
gerai informuotas apie tarptau
tinius įvykius, seka žurnalus ir 
kelis dienraščius ir dirba savo 
ofise. Lanko Žurnalistų Sąjun
gos susirinkimus ir atidžiai seka 
Alanto sukeltus kivirčus.

Linkime Anatolijui Čepuliai 
lengvai sulaukti 80 metų.

žurnalistas

Light Typing. ^Filing. 
Good Figure Aptitude.

ADVANCE TOOL WORKS 
439 N. Western Avenue. 

733-2928

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. dl, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemo — Pardavimui

TRUMPAI i

— Jonas Jasaitis, ALT infor
macijos vadovas ir LB Čikagos 
apyg. pirmninkas penktadienio 
vakare kalbės per Margučio ra
dio Pavergtų Tautų savaitės 
proga ir ruošiamo parado rei
kalais.

— Septyniolika tautybių žada 
dalyvauti šiais metais Paverg
tų Tautų Savaitės eisenoje. Ei
sena bus trumpa, tad dalyviai 
prašomi nępabijoti lietaus ar ga
limo karščio, sueiti 11 vai. ryto 
Wacker ir Wells gatvių san
kryžoje, o iš ten bus įsiterpia
ma i bendra kolona. Lietuviai 
ištraukė burtu keliu rietą eise
noje arčiau prie pabaigos — 
12 nr.

— Leonardas šimutis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos garbės pir
mininkas, rašo dokumentinę 
knygą apie šią organizaciją. .Jo
je bus plačiai paliesta darbai ir 
darbuotojai. Autorius yra akty
viai dalyvavęs lietuviškame gy
venime, todėl visos jo detalės 
jam yra žinomos. Knygą gali
ma užsisakyti ALT biure, 6818 
So. Western Ave., Chicago, Hl. 
60636.

— Teis. Jonas Taialas dirba 
ALTos raštinėje reikalų vedėju. 
Jis palaiko ryšius su organizaci
jomis ir veikėjais. Vasaros me
tu ALT raštinę aplanko dauge
lis atostogaujančių iš tolimesnių 
vietovių. Eina derybos dėl įsigi
jimo nuosavo namo, kuriame 
būtų įrengta tinkama raštinė, 
konferencijų salė ir vieta gau
siam archyvui bei liečiančiai 
Lietuvos bylą medžiagai bei do
kumentacijai.

— Teis. Pranas šulas, brošiū
rų teisiniais ir socialiniais klau
simais autorius, dirba Sandaros 
savaitraštyje. Jo žmona Mag
dalena, mačiusi antrąją sovietų 
okupaciją Lietuvoje, dirba šeš
tadieninėje lituanistikos moky
kloje. P. ir M. šulų sūnus studi
juoja medicinos mokslus Vie
nos universitete, Austrijoje.

— Dariaus - Girėno minėji
mas įvyks liepos 19 d. 2 vai. prie 
jiems pastatyto paminklo Li
thuanian Plazoje, 67 ir Califor
nia Ave. Ruošia Dariaus - Girė
no Amerikos lietuvių veteranų 
postas. Bus trumpos, bet įspū
dingos apeigos. Kalbės Lietuvos 
gen. konsulas Dr. Petras Dauž- 
vardis. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

— Marketpark iečiai Julė ir 
Jurgis Pūkeliai su dukra Mar
garets ir žentu Frank McNicho- 
las bei jo šeima buvo išvykę il
gesnių atostogų į Mt. Veron, I1U 
kur Pūkelių dukra — sesuo Al
ma tarnauja kaip vyriausioji 
Good Samaritan ligoninėje.

— Antanas Kamm (Kamins
kas). dainininkas ir Marquette 
Parko bažnyčios komentatorius, 
buvęs Bell Telephone kompani
jos telefonų linijų ir jungimų 
prievaizda (supervisor), prieš

4ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkly

We have openings for young men and 
women for assembling and packing 
Dept. Some experience in related 

areas required. 
Call FRED OHADI 

376 722. 
Cr G I

4420 So. WOLCOTT

BEAUTICIANS 
following appreciated lor 

gant Beauty Salon' 
Steady work.

JOSETTE COIFFURES 
2746 W. PRATT

973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

With Ele-

PASKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITtS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Virginia 1-T1M

keletą metų išėjęs į pensiją ir ta 
proga jam ir jo žmonai Donnai 
buvo suruoštas išleistuvių ban
ketas; abudu su žmona buvo ap
dovanoti deimanto sagutėmis. 
Dabar jam vėl suruošta staig
mena — kompanijos ofisas iš 
New Yorko atsiuntė puikią sa
gutę su trimis deimantais. An
tanas Karam toje kompanijoje 
išdirbo 43 metus.

— Beneta Cicėnas, lietuviškos 
spaudos rėmėja ir koresponden
tė, pergyvenusi akių katarakta 
operaciją, jau sveiksta ir savo 
vyro Prano priežiūroje atgau
na regėjimą. Jos draugės, įvai
rių organizacijų narės, ją lanko 
ir laukia sveiką vėl grįžtant prie 
višuomeninės veiklos.

— Leonas Radauskas, senas 
marketparkietis, buvęs London 
House restorano miesto centre 
chef, išėjęs į pensiją sunegala
vo sveikata ir pateko į Chicagos 
universiteto Billings ligoninę, 
kur specialistai tikrina sveikatą.

KRIMINALAS BUJOJA
Metropolinės, Chicagos kri

minalinė komisija savo 1969 
metų pranešime pareiškė, kad 
sunkiujij nusikaltimų Chicago
je “alarmuojančiai” padaugė
jo. Per praeitus 10 metų žmog 
žudysčių padaugėjo 116.7 nuo
šimčiais. ..

Komisijos raporte ypatingai 
nurodoma į paauglių gaujų 
smurto veiksmus. Chicagoje 
priskaitoma apie 300 jauniklių 
gaujų ir vien tos gaujos praei
tais metais padarė 69 žmogžu
dystes, 677 sunkius kūno suža
lojimus ir 786 susišaudymus. 
Tų gaujų tarpusaviu “karų” 
priežastys atrodo tokios men
kos, tačiau nuo 1959 metų, tai 
yra per 10 metų, buvo nušauta 
693 paaugliai — gaujų nariai.

Sunkiausių nusikaltimų, kaip 
žmogžudystės, prievartavimai 
ir plėšikų užpuolimai praeitais 
metais ypač pasireiškė Fillmo
re policijos distrikte (11,147 nu
sikaltimų); po šio seka Wa
bash East Chicago, Engelwood 
ir Wood Street policijos dis- 
triktai.

Išrado chemikalą, 
sunaikinantį DDT

Du Kalifornijos chemikai 
Keith Sweeney ir Rod Fisher 
išvystė tokį cheminį junginį, 
kurį primaišius prie DDT po 
kelių savaičių DDT nuodai su
sinaikina. DDT yra plačiausiai 
vartojamas sodams, laukams ir 
daržams, bet jo blogybė, kad 
užteršia vandenį ir patekęs į 
maistą kenkia sveikatai.

DDT iš vienos pusės yra ne
apsakomai naudingas; dėka 
jam buvo išgelbėta milijonų 
žmonių gyvybės, išnaikinant 
maliariją ir kitas ligas plati
nančius kenksmingus parazi
tus ir nepaprastai padauginant 
maisto produkciją. Deja, per
ėjęs į gyvulių ir žmonių audi
nius DDT pasilieka ilgą laiką 
ir pasidaro ligų ir mirties prie
žastis. Dabar naujasis išradi
mas išbandomas su žuvimis.

WOMEN 
for food packing 

Inside work. 
Apply in person. 

GLOBUS FOOD PRODUCTS 
1648 W. CERMAK RD.

REIKALINGA SUBRENDUSI MOTE- 
RIS vyresnio amžiaus moters draugys
tei. Lengva namų ruoša ir virimas. 
Gyventi mažame privačiame bute, 
miesto šiaurėje, prie ežero. Susikal
bėti angliškai.. Gera alga ir namai 
tinkamam asmeniui. Skambinti tel. 
RO 4-9151 arba rašyti: % Box 288.

225 W. WASHINGTON ST., 
CHICAGO, ILL. 60606.

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
Companion for lady. Live in. Own 
room. Light housework — light coo

king, 5 day week. Salary open. 
References.

Must speak some English. 
Good home for right person. 

433-1212 or 729-1030

HELP WANTED — MALE
Darbininkv Reikia

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

New Modern Plant.
Ideal working conditions. Top Salary 

and Benefits. 
Open Shop. 

Apply in person.
THE WICKLANDER PRINTING

1550 So. STATE 
CHICAGO

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI x 
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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditionihg 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 Žukauske s

H EATING & SHEET METAL
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI7-3447

MECHANICS .
Due to our increased service volume 
This FORD AGENCY needs two fully 

experienced
• MEN.

High Union Scale plus many benefits.
Work in a dean, pleasant shop. No 

floaters.
APPLY SERVICE MANAGER.

3220 MILWAUKEE AVE.

LAYOUT MEN

All company benefits including, paid 
vacation, union benefits, steady em

ployment.
APPLY IN PERSON

CORBETT STEEL INC.
6001 So. OAK PABK AVE.

CHICAGO, ILLINOIS

STOCK ROOM MAN
32—35 years of age. Light work. 5 
day week. 8:30 to 4:45. Paid weekly. 
Convenient transportation. Full fringe 

benefits.
Annly in Derson.

NATIONAL DAIRY COUNCIL 
111 No. CANAL ST.

GIRL FRIDAY

Insurance Broker, typing & 
insurance exper. required.

348-5124, WA 2-0100

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolla 
320814 W. 95th St^ 

GA 4-8654

state farm lite ano Casualty Company

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus, ir baldus. 

Pilna apdrauda.
RUDIS

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

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

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimu Ir Taisymu 

2646 WEST 69th STREET 
ToLt REpublk 7*1941

jimo sąlysos.
J. BACEVIČIUS 

6455 Sa. Kedzia Ave. PR 8-2233

FULL OR PART TIME
in fabrics and yarns for leading Dept.
store. Experience not necessary. 
Excellent benefits. Located at 41st

& Ashland also at W. 26th St.
FOR APPOINTMENT CALL

Mrs. CEJKA
523-9619

Savo naming vaisfy spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvyktv klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BEAUTY SALON

Established Business.
2,000 dolars.

472-6441 or 784-2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West'69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairi p pra- 
kiv. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai. ■NAUJIENOS" KIEKVIENO 

D'ARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS 
xniimniinnniiiiiiTT

TE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”


