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KilRALIŠKI SVEČIAI WASHINGTONE
WASHTNGTONAS. •— Vakar į Washingtons iš Winnipeg© 

atskrido Britanijos karališkos šeimos nariai: ĮValijos princas, 
sosto įpėdinis, princįas Charlis ir jo sesuo princesė Anne, kuri

brolių. \ Karalienė Elzbieta su vyru baigė savo kdlionę po Kana- 
(dos šiaurę, kur visa šeima važinėjo 10 dienų ir pabarė virš 5,000 

Kubos cukraus (myijų. Princas Charlis ir princesė Anne bus globojami prezidento
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RYTOJ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PARADAS
ČIKAGA. — Pavergtųjų Tautų paradas Čikagoje įvyksta ry

toj, liepos 18 d. Miesto meras Richard J. Daley dar birželio 12 d. 
pasirašė proklamaciją, kurioje jis kviečia visus miesto gyventojus 
konkrečiai pademonetruoti interesą pavergtiems žmonėms ir da
lyvauti parade, kuris įvyks State gatvėje 12 vai. Gan ilgoje pro
klamacijoje meras sumini visas tautas, kurios “buvo pavergtos 
per tiesioginę ar netiesioginę rusų komunistų imperialistinę poli
tiką”. Jo proklamacijoje surašytos: '‘Lenkija, Vengrija, Lietuva, 
Ukraina, Čekoslovakija, Latvija, Estija, Baltgudija, Rumunija, 
Rytų Vokietija, Bulgarija, Kinija, Armėnija, Azarbeidžanas, Ge- 
orgija, šiaurinė Korėja, Arbanija, Idel-Ural, Serbija, Kroatija, Slo
vėnija, Tibetas, Kazakija, Turkestanas, Slovakija, šiaurės Vietna
mas, Kuba ir kt.”

Panašias proklamacijas Čika
gos miestas skelbia kasmet. Ame 
rikoje Pavergtųjų Tautų savai
tės minimos jau 12-tą kartą. Jos 
■minimos ir kitose valstybėse: 
Australijoj, Tautinėj Kinijoj, 
Vakarų Vokietijoj, Japonijoj, 
Pietinėj Korėjoj, Švedijoj ir Pie
tiniam Vietname..

Būtų gera, jei atskirų miestų 
pareigūnai savo proklamacijas 
skelbtų ne tik norėdami įsiteikti ~ 
tuose miestuose gyvenančiom 
mažumom, kurios kilusios iš pa
vergtų kraštų, bet nuoširdžiai 
bandytų padėti pavergtiem žmo
nėm ir juos moraliai paremtų, 
pakeliant jų viltis ir tikėjimą 
laisvais kraštais.

Reikia abejoti, ar Pabaltijo 
tautų suminėjimas bendrai su 
įvairiomis kitomis tautomis yra 
teisingas ar politiniai naudingas 

) Latvijos, Lietuvos ar Estijos 
laisvės bylai. Kaip iš nuk^Shu, ,
duoto mero Daley. proMamacįioB: .^®^“ neobjĄtyvumu, ko-

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžos kariuomenės daliniai ap
supo komunistus Kiri Rom kal
nuose, 50 mylių nuo sostinės.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas Thieu kalboje pa- 

i gerbiant dalinius, kurie dalyva
vo Kambodijos ofenzyvoje, pa
reiškė, kad jo vyriausybė baus 
mirtimi visus, kurie siekia pasi
duoti komunistams, reikalauda
mi taikos tuoj pat. Įvairių de
monstracijų prieš vyriausybę 
rengėjai bus griežtai baudžiami.

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose vykstąs Pasaulio Jau
nimo seimas jau trečią kartą pa
siuntė komunistinei Kinijai pa
kvietimą atsiųsti atstovus. Pie
tų Vietnamo delegacija pasitrau
kė iš asamblėjos, kaltindama jos

tomis laikomos įvairių teisinių 
padėčių, skirtingų istorinių liki
mų tautos. Kai kurios niekada 
neturėjo nepriklausomybės, ki
tos ir dabar tarptautinėje ben
druomenėje, laikomos nepriklau
somomis.

Daug teisingiau skamba sena
toriaus Charles Percy pareiški
mas senate Pavergtųjų Tautų 
savaitės proga. Jis aiškiai api
brėžia tris pavergtų tautų rūšis. 
Pirmoje yra "kraštai, kurių lais- 
vė.buvo prarasta po H-jo Pasau
linio karo”, antroje grupėje se
natorius Percy mini tik “Lietu
vą, Latviją ir Estiją, kurios jė
ga įkorporuotos į Sovietų Są
jungą” ir trečioje — tautas, ku
rios siekė nepriklausomybės, bet 
kurių "troškimas buvo užgniauž
tas”. Aišku, kad negalima su
tapatinti Lietuvos padėties su 
kokių Uralo tautelių ar kazokų 
padėtimi..

Kaip praneša Elta,
“Daily News”, milijoninio ti

ražo dienraštis New Yorke, pri
minė Pavergtųjų tautų savaitę 
dvi dienas iš eilės: liepos 12 d., 
įdėjęs tinkamą piešinį “Kalbant 
apie kalėjimus: pavergtos tau
tos” ir straipsnį vedamųjų pus
lapy “Pavergtų tautų savaitė?. 
Dienraštis pateikė aštuonių pa
vergtų tautų sąrašą ir pažymėjo, 
kad prezidentų Kennedy ir 
Johnsono laikotarpy Pavergtų 
tautų savaitės mintį slopinus, ki
tokios politinės krypties laukia
ma dabar. Straipsnis iliustruo
tas buv. prez. Eisenhowerio, Sa
vaitę 1959 m. paskelbusio nuo
trauka. Kitą dieną, liepos 13, tas 
pats dienraštis žymioje vietoje 
paskelbė straipsnį “Buvęs be
laisvis įspėja apie raudonųjų pa
vojų”. čia pateiktos mintys šv. 
Petriko katedroje liepos 12 d. 
kalbėjusio ir 20 metų misijonie- 
rium Kinijoje buvusio kun. R. J. 
de Jaeger. Nurodyta į paverg
tųjų tautų atstovų eiseną Fifth 
Ave. bei susirinkimą Central par
ke.
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ŠIAIS METAIS ŽUVUSIŲ IR SUŽEISTU 
BUVO PER PUŠŲ MAŽIAU KAIP 1969

SAIGONAS. — Karinė vadovybė P. Vietname paskelbė, kad 
per praėjusią savaitę Vietname žuvo 72 amerikiečiai ir 729 buvo 
sužeisti. Pietų Vietnamo žuvusių skaičius siekia 423 ir 1,275 buvo 
sužeisti. Siaurės Vietnamo ir Viet Congo žuvusių buvo 1,831. 
Pabrėžiama, kad per šių metų pirmus šešis mėnesius Vietname 
žuvo 3,012 karių ir buvo sužeisti 21,169 kariai. Per tą patį laiko
tarpį 1969 metais žuvusių buvo dvigubai daugiau — 6,624 kariai 
ir 42,891 buvo sužeistas. Per visą Vietnamo karą, nuo 1961 metų 
sausio 1 d. amerikiečių žuvo 42,991 ir sužeistų buvo 283,695 kariai. 
Apytikriais duomenimis, per tą karą pietų vietnamiečių žuvo 
104,975, o komunistų nuostoliai siekia 656,976.

niais metodais 
| MIAMI.
derlius šiais metais yra rekordi-’ 
nis —- 8.5 milijonai tonų, nors 
valdžia buvo užsimojusi gauti 10 
mil. tonų. Ligšiolinis cukraus 
rekordas buvo pasiektas dar 
prieš Castro "revoliuciją” 1952 
metais — 7.2 mil. tonų. Geriau
si Castro metai, 1961, davė 6.7 
mH. tonų.

SAIGONAS. — Jau buvo at
pažintas gen. George Casey la
vonas, rastas kalno šlaite, kur 
sudužo jo vairuojamas helikop
teris. Jis buvo Pirmosios Ka
valerijos divizijos vadas.

BERNAS.. — Šveicarija nu
sprendė, kad jai per brangu bus 
pirkti Amerikos karo lėktuvus 
savo, aviacijai. Parlamentas pa
vedė gynybos ministerijai pa
ieškoti pigesnių lėktuvų.

PEKINAS. — Prancūzų dele
gacija Kinijoje pradėjo lankyti 
kinų miestus: Yenan, Manking, 
Hangchow ir Shanghai. Buvo 
susitarta, kad Kinijos delegaci
ja greit atvyks į Prancūziją.

NEW YORKAS. — Pasaulio 
Jaunimo Asamblėjoje amerikie
tis negras pasiūlė asamblėjos da
lyviams pasivažinėti po Harle- 
mą-New Yorko negrų rajoną — 
pamatyti, jog Amerika turi "ko
lonijų”.

♦ Izraelio daliniai buvo įžen
gę į Libano teritoriją, kur buvo 
susprogdinti trys namai, iš ku
rių partizanai puldinėdavo Izrae
lio ūkius.

♦ Berkeley universitete stu
dentai išrinko savo organizacijos 
prezidentą, 21 metų švariai apsi- 
kirpusį studentą, kuris nugalėjo 
negrų ir radikalų išstatytus kan
didatus didele balsų dauguma. 
Jis kaltina radikalus arogancija. 
Karingieji ..radikalai ..šaukia: 
"Liaudies jėga!’*, tačiau ta liau
dis mielai norėtų visus juos iš
šaudyti, — pareiškė naujas stu
dentų vadas.

Nixono dukterų Patricijos ir Julie bei pastarosios y 
senhowerio. Vizitas, truks dvi dienas. Tai pirmas 
apsilankymas Amerikoje.

Karališkieji svečiai buvo pri
imti nuoširdžiai, bet santūriai, 
be patrankų saliutų ir paradų. 
Po trumpo priėmimo Baltuose 
Rūmuose jaunieji svečiai princas 
yra 21 metų, princesė — 19 su 
savo palydovais išvyko plknikau- 
ti į Camp David, Marylande. čia 
dalyvavo 23 svečiai, jauni ame
rikiečiai, jų tarpe valstybės se
kretoriaus sūnus ir kiti Davido 
ir Julie Eisenhoweriu draugai.

Washingtone britų svečiai ap
žiūrės paminklus, apsilankys pas 
Kongreso vadus, apžiūrės Smith
sonian Institutą ir pasivažinės 
jachta Potomaco upe iki Ver
non, kur yra paminklas George 
Washingtonui. Abu princai tu
rės arbatėlę su britų ambasado
rium.

Svečiams ypatingai rūpi susi
tikti su Amerikos astronautais 
ir apžiūrėti iš Mėnulio pargaben
tus akmenis. Svečius priims as
tronautai Frank Borman ir Neil 
Armstrong.

Amerikos spauda rodo nemen
ką susidomėjimą svečiais iš 
Buckinghanio Rūmų. Korespon
dentai jau spėlioja, kaip būtų 
gražu, jei princas Charlis įsimy
lėtų į Patriciją Nixonaitę, nors 
ji yra trim metais vyresnė už 
princą. Smulkiai aprašoma, ką 
svečiai valgys ir ką gers. 
Nurodoma, kad Charlis yra 
labai geras jaunuolis, gabus, 
mandagus, sportininkas, geras 
mokinys, violončelistas, lakūnas. 
Princesė Anne esanti truputį iš
dykusi, kartą viešai susikeikusi, 
ji turinti aštrų liežuvį, nebijanti 
pakritikuoti, nemėgstanti studi
jų ir knygų, tačiau mielai pra
leidžianti laiką jodinėdama.

Svečių vizitas baigsis penkta
dienį banketu Baltųjų Rūmų so
de, kur bus 700 jaunų svečių, jų

♦ Egipto prez dentas Nasse
ris baigė savo ilgą vizitą Sovie
tų Sąjungoje ir 
ta namo.

Vakarų Voki stijos ir Sovie
tų Sąjungos derybos dėl nepuo
limo pakto prasidės Maskvoje lie
pos 27 d. Vokiečių ministeris 
Scheel derėsis su sovietų Gro
myko. j %

♦ Britanijos vyriausybė pa
skelbė pavojaus būklę dėl uos
tų unijos streiko;ir svarsto, ar 
neteks siųsti kariuomenę laivų 
iškrautu

♦ JAV ambasadorius Vietna
me Bunker sekmadienį atvyksta 
į Washingtoną, kur dalyvaus 
valstybės saugumo tarybos po
sėdyje. Dalyvaus ir naujai pa
skirtas Paryžiaus taikos dery
boms ambasadorius Bruce.

♦ Jokių rezultatų vakar ne
pasiekta 75-toje taikos derybų 
sesijoje Paryžiuje.

’♦ Izraelio gynybos ministeris 
Dayanas pareiškė parlamente, 
kad jei arabai atmes Izraelio tai
kos derybų pasiūlymus, gali vėl 
prasidėti karo veiksmai, kurie 
geriau tebūnie arabu žemėse, o 
ne — Izraelio.

♦ New Yorko teismas nuteisė 
jypių vadą Abbie Hofmaną me
tais kalėjimo ar 1,000 dol. bau
da už pasipriešinimą policijai Co- 
lumbijos universiteto neramumų 
metu.

tarpe visų gubernatorių vaikai. 
Pažymima, kad pakviesta ir Illi
nois sen. Smith duktė, tačiau 
nepakviesti sen. Percy duktė ir 
sūnus.

dai pradėjo jį bombarduoti nau
jais prašymais. Iš Maskvos'pra
nešama, kad net trys sovietų žy
dų, grupės pristatė peticijas so
vieto prezidiumui, prašydamos 
pakeisti sovietų įstatymus taip, 
kad žydai galėtų išvažiuoti Į už
sienį, j Izraelį.

Viena grupė — 45 Maskvoje 
gyvenantieji žydai prašo Aukš
čiausią Sovietą palengvinti emi
graciją į Izraelį. Antra grupė 
— 30 žydų iš Rygos, prašo svar
styti, kaip galima būtų repatri
juoti žydus, norinčius sugrįžti į 
savo tėvynę — Izraelį. Trečias 
pareiškimas, pasirašytas 10-ties 
Maskvos žydų, reikalauja arba 
pasirašiusius išleisti išvažiuoti, 
arba — suimti, kaip nusikaltė
lius. Ironiškai, šie žydai sumi
ni visus sovietų baudžiamojo ko
dekso straipsnius, kurie praei
tyje buvo taikomi tokių peticijų 
autoriams, šį prašymą pasirašė 
žydų poetas Kerler, rašytojo Į 
Lermono našlė Vinokurova, fizi
kas Zukerman ir kt.

Nasseris aplankė 
sovieto sesiją

MASKVA
Sovietas Maskvoje priėmė griež
tesnius darbo įstatymus. Juos 
pristatė Vasily Prochorov, Cen
trinės Darbo Unijų organizaci
jos sekretorius. Jis pareiškė, kad 
tarp daugumos nuoširdžių dar
bininkų yra žmonių, kurie nerū
pestingai, nedisciplinuotai eina 
savo pareigas ir nesupranta sa
vo atsakomingumo visuomenei. 
Jie daro didelę žalą kolektyvui, 
pramonei, valstybės ekonomikai 
ir visuomenei. Naujas įstaty
mas dar daugiau sustiprins dar
bo discipliną.

Aukščiausias Sovietas priėmė 
dvi rezoliucijas užsienio klau
simais. Viena lietė Viduriniuo- 
sius Rytus, kita — Indokiniją. 
Pabrėžtina, kad užsienio reikalų

Nixono ir Agnew 
sveikinimai 

genocido parodai 
Ryšium su Čikagoje š. m. bir

želio 13 d. atidaryta lietuvių ge
nocido .paroda buvo gauti JAV 
prezidento R. N. Nixono ir vice
prezidento S. Agnew sveikini
mai. Nixonas buvo pasiuntęs 
laišką ALT-os genocido parodos 
ruošimo komiteto “pirmininkui, 
dr. L. Kriaučeliūnui, S. Agnew 
pasiuntė telegramą ALT-ai. El
ta skelbia abiejų turinį:

“Didžioji lietuvių tautos drą
sa visuomet įkvėps visur gyve
nančius ir laisvės trokštančius 
žmones. Mums turint galvoje 
liūdesį bei kančias visų tų, ku
rie norėjo gyventi taikoje, dera 
ir patiems siekti tų pačių tikslų, 
dėl kurių jie šauniai kovojo.

Aš prisidedu prie jūsų mal
dų ir vilčių, tikėdamasis, kad 
lietuviai ir visi tie, kam teko 
patirti skausmą, atsiskyrus nuo 
šeimos ir tėvynės, visuomet liks 
vieningi dvasioje ir ateity ryž
tingai sieks teisės, kuri juos 
visus lydi nuo pat lopšio — tai
kos ir laisvės”.

(pas.) Richard Nixon

Viceprezidento Spiro Agnew 
telegramos ALT-ai tekstas:

“Buvo sakoma, kad “demago
gų triumfas — trumpalaikis, bet 
griuvėsiai lieka amžiams”. Ame
rikos lietuviai per daug gerai ži
no, ką reiškia žmogaus dvasios 
griuvėsiai ir laisvės sužlugdy
mas, tai, kas atsiranda, trium
fuojant demagogams ir tironi
jai, o kenčiant taiką mylintiems 
gyventojams. Jums, dabar pri
menant amerikiečiams bei Ame
rikai ir pasauliui, prieš 30 metų 
Lietuvą patyrusią nelaimę, pri- 

I klauso mano nuoširdi užuojauta 
ir mano parama, siekiant tiesą 
paskleisti pasauly, šiuo atveju 
negalima tarti, kad demagogų 
bei tironų triumfai būtų trum
palaikiai, tačiau jūsų drąsa bei 
ryžtas pateikti pasauliui lietu
vių tautos pavergimo tikrovę tei
kia viltį ne tik tai tautai, bet ir 
visiems tiems, kurie myli lais
vę”.

(pas.) Spiro T. Agnew

Amerikos žygis į Kambodiją 
sumažino amerikiečių nuostolius . 
Vietname. Saigono karininkai 
tvirtina, kad Vietnamo pietuose 
komunistai dabar bent pusę me
tų nebegalės išvystyti didesnės 
ofenzyvos. Washingtone vyks
ta ginčai, kokią reikšmę turės 
Kambodijos žygis į taikos dery
bas. Valstybės sekretorius Ro
gers pareiškė nuomonę, kad ko
munistai nesiderės iš blogesnių 
pozicijų. Sakoma, kad čia Ro
gers nuomonė skiriasi nuo pre
zidento patarėjo Kiesingerio pa
žiūros.

Baltieji Rūmai spaudžia kon
greso jungtinį komitetą, kad jis 
atmestų senate priimtą rezoliu
ciją, kuri draudžia naudoti lė
šas karo veiksmams Kambodi- 
joje. Jungtiniame konferencijos 
komitete senato atstovai grasi
na, kad jie visai sustabdys kari
nių lėšų įstatymą, jei bus at- 
mestaą Cooper-Church papildy
mas Kambodijos reikalu.

Vietnamo karas yra kaltina
mas dėl visų Amerikos negero
vių. Prezidento komisija klausi
nėja liudininkus apie studentų 
neramumus. Daug kas tvirtina, 
kad studentai triukšmauja ir 
griebiasi smurto tik dėl karo 
Vietname ir Kambodijoje. To
kią nuomonę komisijai pareiškė 
sen. Kennedy, Michigano uni
versiteto rektorius Fleming ir 
Amerikos studentų sąjungos 
pirm. Charles Palmer. Tik sen. 
Hugh Scott suabejojo, nurody
damas, kad studentai netriukš
mavo, kai buvo prezidentu John- 
sonas ir karo veiksmai vis augo, 
tačiau triukšmauja dabar, kai 
Amerikos vaidmuo tame kare 
mažėja.

San Francisco Kolegijos pre
zidentas Hayakawa pareiškė, jog 
neramumus kelia nesubrendę, 
bet gabūs studentai, kuriems 
universitetuose yra nuobodu, ta
čiau jie bijo iš jų pasitraukti, 
nes žino, kad tada gresia paėmi
mas į kariuomenę.

— St. Lozoraitis jr. pranešė 
Vlikui, perėmęs Lietuvos Pasiun
tinybės prie šv. Sosto reikalų ve
dimą, ir pareiškė norą nuošir
džiai bendradarbiauti su Vliku.

(E)

ministeris Gromyko šioje sesijo
je nekalbėjo. Vieną rezoliuciją 
perskaitė partijos sekretorius, 
politbiuro narys Michail Suslov, 
kitą — partijos sekretorius Bo
ris Ponomarevas. Sesijoje daly
vavo svečias iš Egipto — prezi
dentas Nasseris, kuris Sovietų 
Sąjungoje vieši jau nuo birželio

Pabėgo Maskvos 
smuikininkas

BUENOS AIRES. — Argen
tinoje gastroliavo Maskvos Fil
harmonijos orkestras, važinėjęs 
po Argentinos miestus tris sa
vaites ir išvykęs į Maskvą pra
ėjusį sekmadienį. Argentinos . 
policija dabar paskelbė, kad pir
masis smuikininkas Naum Fro
man negrįžo kartu su orkestru 
į Maskvą. Jis pabėgo iš viešbu
čio Buenos Aires ir pasiprašė 
Argentinoje politinės globos. Ne
abejojama, kad jis tą globą gaus.

PARYŽIUS. — Bastilijos die
nos proga Prancūzija įteikė Gar
bės Legiono žymenį žinomam ru
munų kilmės dramaturgui Eu
gene Ionesco, kuris šiais metais 
buvo išrinktas ir į Prancūzų Aka
demiją.
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Ta kova munis ne- 
i, bet esame priversti ją 
Juk Kristui buvo nema-

ANNA NAVICKAITĖ - MAGGENTI

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

lonu varyti laukan fariziejus...
Jeigu nebus nilimta bauda už 

žymiai pigesnį ir paprastesnį, 
bet pagarbų katalikų laidoji
mą, jeigu nebus atstatytos skly 
pų savininkų teisės, tai mes ir 
toliau tęsime kovą. Iš'tikinčių
jų negalima tyčiotis, kaip iki 
šio meto buvo tyčiojamasi.

Anna Maggenli

PANASONIC -
ALEXANDRIA RE-7369
Low silhouette FM/AM table radio • Distinctive 
slide-rule tuning • Illuminated slide-rule tun
ing • Black-out face • Front-mounted 4" dy
namic speaker • Continuous tone control * AFC 
on-FM • Solid-state engineered ’ Walnut wood 
cabinet.

ciotų Hrpraštų žmonelių; kad 
nerodytų jiems savo galios ir 

čer j nekenktų katalikų bažnyčiai ir 
riudiniams bažnyčios nuos

aka usmu.! ta tams.
Aš rr 

kad prel

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ftU — FRIDAY, JULY 17, 1970

NEPILNAMETIS
Nepilnamečiai šiandien turi 

gerą gyvenimą. Dėl to niekas ne
beabejoja. Jie turi neišsemiamą 
versmę pinigams gauti — tėvą; 
turi neapmokamą tarnaitę —

kėlė tokią širdgėlą, jis man pa
darė tokį nusikaltimą, kad sa
vaičių savaitėmis jo sukelta 
audra nerimo mano krūtinėje. 
Skausmą ir audrą jis sukėlė ne 
tiktai man, bet ir artimiesiems 
mano šeimos nariams. Jeigu 
jis būtų tai padaręs tiktai man. 
asmeniškai, tai būčiau paken-

3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800

Jūs galite pasirinkti vieną iš 3 nešioiamy 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 
siusti-dovanos paštu. -Pasiūlymas galioja nuo birželio 22-ros iki liepos 
31 dienos.

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel.: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

motiną, ir turi į ką išlieti savo 
tulžį — kiekvieną. Jų žodis yra 
paskutinis žodis, ir kai jiems įro- 
dai kaip labai jie klysta, jie iš
didžiai atkerta: “Aš gi dar tik 
nepflnametis!”

PANASONIC
TAARQUCTTE R-l 070
AM portable • High impact case • Batter^ 
operation • Ferrite core antenna • Slide rule 
tuning • Full range dynamic- speaker • Ear- 
ohone « Carrying Strap.

PANASONIC
LAUREL CT-65D
Portable color TV • 118 sq. in. viewing area 
(15" diagonal). • "Panalock” • “Pana-Color” • 
Sliding controls • Automatic color control cir
cuits ♦ “Set-and-Forget” tuning • "Speed-O- 
Vision” • 5" x 3" Dynamic speaker • Color 
Indicator Lamp • VHF and UHF antennas* Ear
phone • Solid-State engineered.

HiWi®

2 Year Certificate 
$5,000 or more-

INTEREST PAID QUARTERLY

tėjusi ir nieko nesakiusi. Bet 
kai įsitikinau, kad jis panašiai 
elgiasi ir su kitais mūsų baž
nyčios nariais, tai ryžausi prieš 
jį kovoti. Kovojau todėl, kad 
buvau įsitikinus jį kreivu sielos 
vadu esnL

Į Mirus vieninteliam mano sū
nui, jis buvo nuvežtasį Šv. Ka
zimiero Lietuvių kapines ir pa
dėtas į Cernaucko pastatytą, 
tada dar naują koplyčią. Ten 
jis buvo įgrūstas prieš jo žmo
nos ir mano, jo motinos , norą 
ir valią. Į koplyčią sūnaus atsi
sveikinti buvo įleisti tik trys 
asmenys, o mano anūkas, ku
ris šiomis dienomis JAV ka
riuomenės leitenanto laipsniu 
išvažiavo į Vietnamą, visai 
nebuvo įleistas į koplyčią. Dvie 
jų velionies sūnų visai į koply
čią neįleido, o kitus jau suėju
sius gimines tada iš koplyčios 
visai išvarė. Nežiūrint į visus 
mano ir žmonos prašymus, ar
timiesiems nebuvo leista atsis
veikinti su mirusiuoju... Tai 
buvo gryniausias kapinių ad
ministracijos užsisipyrimas... 
Tai buvo daroma tiktai savo 
galybei parodyti, žmonių šir
dims įgelti, tikinčiojo teisėms 
sumindžioti...

Man, pripratusiai prie tradi
cinių lietuvių laidotuvių, užda
rymas koplyčioje ir neleidimas 
artimiesiems žmonėms pasku
tinį kartą atsisveikinti su mi
rusiuoju buvo didžiausias pa
sityčiojimas. Man atrodo, kad 
jis buvo be pagrindo. Esu įsi
tikinusi, kad katalikų bažny
čios nuostatai neverčia tikin
čiųjų kentėti šitokius pasity
čiojimus. Man atrodo, kad dva
siškiai tūri mažinti ir švelninti 
nelaimės metu kylančias kan
čias, bet nedidinti jų...

Kazimierinės kapinės man 
gerai pažįstamos, nes daugelį 
savo artimų žmonių esu ten 
palaidojusi. Aš esu gimusi Lie
tuvoje, Žemaitijoje, Luokės pa
rapijoje, Parakauskų kaime, 
bet visą savo gyvenimą pralei
dau Amerikoje. Jaunutė 1902 
metais buvau atvežta į Ameri
ką ir visą savo gyvenimą pra
gyvenau Chicagoje. Atsimenu, 
T<ai 'kazimierinės buvo steigia
mos, ’kai reikėjo pirkti žemę, 
'kai reikėjo užtraukti paskolą 
ir išpirkti morgičius... Labai 
gerai prisimenu, kai kiekvie
nam kapinių pagerinimui — 
tvorai, keliams, duobių kasinio 
įrankiams ir kitiems reika
lams buvo reikalingi pinigai ir 
kaip ines, paprasti darbinin
kai tuos pinigus dėjome ir ka
pines gražinome ir augino
me.. .. Kazimierinėse kapinė
se esu palaidojusi tėvą, moti
ną, du savo brolius, seserį, abu 
vyrus, dukrą, vienintelį sūnų 
ir labai daug artimų žmonių... 
Ne vieną kartą prie mano akių 
į kapos buvozleidžiami, apverk
ti ir apraudoti, brangiausi man 
asmenys, įsu kuriais gyvenau 
ir duona druska dalinausi... 
Mačiau juos gimstančius, ma
čiau juos į duobę leidžiamus... 
Verkiau jų, gailėjausi jų, mel
džiausi už juos kaip mokėjau 
ir supratau... Jaučiausi su 
jais atsisveikinusi krikščioniš
kai katalikiškai, pagal bažnyli 
nius ir labai senus tikėjimiškus 
papročius... Man atrodo, kad 
tas paprastumas buvo tikrai 
krikščioniškas.. Juk mūsų tikė
jime viskas taip paprasta ir taip 
aišku.

Labai kartu pasidarė, kai

prie skausmo dar prisidėjo pa-į Aš prašiau Dievo, kad . apšvies 
sityčiojimas, labai jau nekrik-itų įirel. černaucko ir kitų tokių 
šėtoniškas pasityčiojimas; kai; dvariškių protus ir suminkš- 
kapinėse pastatė bereikalingą'tintų jų širdis kad jie nesi t y- 
koplyčią, kai prie duobės atga 
beno velnio sugalvotus ir nu 
kaltus kablius... Prelatą 
nauckas labui daug prisidėjo į pa 
prie bereikalingi}
Mums jis pasakojo vienaip, oi jr šiandien meldžiuosi, 
savo vyresniesiems jis pasako-Įk^d pre}. černaucko įpėdinis 
jo kitaip. Man teko kovoti prieštbūty protingesnis ir — svar- 
jo įvestas biznieriškas, bet ne blausia, kad turėtų šiltesnę šir- 
k ii kšč joniška s naujoves. Aš dį ir be reikalo nesityčiotų iš
pati piketavau ir kitus kviečiau tikinčiųjų 
piketuoti prieš kazimierinėse maloni, 
įvestas biznieriškas pakaitas... tęsti. ,

Daugelis mano pažįstamų ir 
draugų buvo prelato Viktoro 
Černaucko šermenyse ir laido
tuvėse, bet aš nėjau. Nema
čiau Marquette Parko klebono 
koplyčioje, nemačiau jo baž
nyčioje, nelydėjau jo į kapus. 
Žinau, kad kiekvieno tikinčio
jo pareiga pasimesti už klebo
ną ir išlydėti jį į amžinojo po
ilsio vietą, bet aš to nepada
riau. Nepadariau todėl, kad 
nenoriu būti dviveidė. Niekad 
gyvenime nebuvau dviveidė, 
nenoriu dviveide tapti gyveni
nio kebo pabaigoje.

Esu katalikė, bet man atro
do, kad katalikybė, be parei
gos būti doru, kiekvieną krikš
čionį. įpareigoja būti teisingu. 
Man atrodo, kad būčiau bloga 
katalikė, jeigu eičiau liūdėti 
neteisingo žmogaus. Prašiau 
dvasios šventos, kad jį atsta
tytų ant gero kelio, kol jis bu
vo gyvasg bet dabar tegu jis 
pats už savo nusikaltimus ken
čia.

Nėjau į prelato černaucko 
laidotuves, nes jis asmeniškai 
mane labai skaudžiai įžeidė ir 
pažemino. Įžeidė, kaip žmogų, 
ir pažemino, kaip tos pačios 
bažnyčios narę. Jis manyje su-

0FF1CE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thuraday, 9 A M. t» 8 PAI.
Saturday, 9 A:M. to 1 P.M.

X. TranwoUd « W.daoda, INSURED TO $20,000

SENELIO AMŽIUS
Maža Marytė sėdi ant savo 

senelio kelių ir atidžiai pažiūrė
jusi į jo veidą klausia: “Seneli, 
ar tu buvai Nojaus arkoje?“

“Jokių būdu”, užsigynė sene
lis nustebęs dėl tokio klausimo.

‘“Taip kaip išlikai neprigėręs ?” 
Marytė norėjo žinoti..
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VL. BARONAS

PASTABOS E TOLO
Viešnagė Čikagoje

Jau beveik penkeris metus ne- j vo tikrai labai naudingas ir po- 
buvęs Čikagoje, nutariau pasi-j zityvus išsikalbėjimas, kokiu aš 
naudoti vienu laisvu savaitgaliu j linkėčiau kiekvieno lietuviško 
ir pažiūrėti, kaip Čikaga atrodo laikraščio redakcijoms bendra- 
po tiek “daug” metų ypačiai — darbiams.
po tokios ‘reklamos”, kuri dar Mūsų pokalbio su M. Gudeliu 
ir abar nenutyla, ryšium su de- pabaigai artėjant, atsirado ir ki- 
mokratų partijos konvencijos tas “Naujienų' 
metu ten kilusiomis riaušėmis. | zas pronskus,

Mūsų pokalbio su M. Gudeliu

Tai, žinoma, buvo antraeilis “rū
pestis” — tikriau tik smalsu
mas, gi ištikrųjų kelionės tiks
ės — pasimatyti su visa eile se
nų bendradarbių ar gerų pažįs
tamų, kurių Čikagoje yra daug 
ir kurių nebesu matęs nuo anų 
laikų —kada vieni anksčiau, kiti 
vėliau apleidome Lietuvą.

Pirmoje eilėje, savaime aišku, 
kaip “Naujienų” bendradarbis, 
tiesiog iš aerodromo atsidūriau 
“Naujienų” redakcijoje, kur dar 
tebedirbantį (nors jau buvo vė
loka šeštadienio popietė) radau 
vieną “Naujienų” bosų M. Gu
delį. Mudviem ilgokai bedisku- 
tuojant įvairius lietuviškojo gy
venimo klausimus, kurių vienu 
(okupuotos Lietuvos daininin

kų koncertų rengimu Ameriko
je), gerokai vienas kitą “apipe
šiojome”, kai aš M. Gudeliui pa
dariau kai kurių priekaištų dėl 
“Naujienų” užimtos labai griež
tos linijos .— pasisakymų dėl to
kių koncertų rengimo. Bet kai 
M. Gudelis pateikė faktus ir įro
dymus, kurie suplaukė redakci- 
jon, man pasidarė visai aišku, 
kodėl “Naujienos” yra užėmu
sios tokią griežtą poziciją ir kad 
ta poziciją reikia išlaikyti. Bu-

i” “stulpas”, Juo
zas Pronskus, viešėjęs Kanados 
šiaurėje ir tik grįžęs Čikagon. 
Padiskutavę visi bendrai ben
drus reikalus, mudu su J. Prons- 
kum jialikome M. Gudelį baigti 
dienos darbą, o patys persikėlė
me kiton gatvės pusėn, kur at
siradome gana patogiai įrengto
je ‘leidykloje”, kurioje vyriau
sias žodis priklauso Bachui...

Čia, Bacho “globoje”, su J. 
Pronskum greitomis perbėgome 
kelis klaipėdiškio mūsų gyveni
mo epizodus, nes, matykite, tiek 
jis ir aš — abu esame “natūrali- 
zuoti” klaipėdiškiai, nors vienas 
(Pronskus) yra žemaitis, o aš — 
suvalkietis. Grižus “Naujienų” 
redakcijon, M. Gudelis jau mūsų 
laukė ir buvo tiek malonus, kad 
mane apvežė ir aprodė didelę da
lį Čikagos lietuviškosios koloni
jos, kur gražiai įsikūrusi “Para
ma” su jos labai maloniu savi
ninku J. Janušaičiu, su kuriuo 
ta proga teko susipažinti. M. Gu
deliui buvau minėjęs, kad iš Či
kagos noriu žmonai parvežti 
“lauktuvių” — lietuviškų pro
duktų: dešrų, skilandžio, sūrių. 
J. Janųšaitis, tikru lietuvišku 
sąžiningumu paaiškino, kad “Pa
ramoje” tokių lietuviškų produk
tų neturi, bet parodė kurie būtų

artimiausi lietuviškam skoniui 
toje srtyje. M. Gudelis neatsi
sakė pavėžėti kitur, kai pasa
kiau, kad “Paramoje” parduoda
mi produktai yra labai puikūs, 
bet nėra tie, kurių aš norėčiau. 
Ten “kitur” gavome būk tai “lie
tuviškų dešrų”, bet kai parve
žiau namo ir su žmona “išraga- 
vome”, — galėčiau sakyti, kad 
tokių produktu galime gauti ir 
čia, Los Angeles. Jiems tetruk
tų tik lietuviškos etiketės... Tiek 
to...

Čikagoje Lietuvos kaimo pro
duktų, tur būt, nėra, gyvenimas 
padarė progresą ir lietuviškame 
skilvyje. Kas norėtų tikrai lie
tuviškų produktų, tur būt, tu
rėtų važiuoti Lietuvon (rusiš- 
kon), kur... tokių produktų ne
gali gauti, nes ten iš viso mais
to produktų dar tebetrūksta— 
net pačių paprasčiausių... Gi jei 
tokių produktų ir pasitaiko — 
kainos ten tokios aukštos, kad 
pirkimui trūksta... rublių. Vai
šinasi tik rusai, arba “darbinin
kų gerbūvio kūrėjai” — komu
nistų partijos pareigūnai...

šia proga prisimenu vieną, epi
zodą iš nepriklausomos Lietuvos 
jūrininkų gyvenimo, su kuriuo 
buvau artimai susipažinęs kaip 
tuolaikinis Lietuvos jūrinio gy
venimo reporteris ir paskuti
niaisiais nepriklausomybės me
tais — Jūrininkų Sąjungos lei
džiamo žurnalo “Jūra” redakto
rius. Būtent, vienu metu mūsų 
jūrininkai skundėsi, kad lietu
viškuose laivuose... prastas mais
tas : olandiškas sūris (gamintas 
Lietuvoje), kumpis, lietuviška 
“salami” dešra, sviestas, kopūs
tai su lašiniais ir kiti tokie “pras
ti” produktai, kurių dabar “dar-

bininkų ir jūrininkų rojuje” ne- 
visada gali gauti net už didelį pi
nigą... Nežinau dabar tikrai ku
ris iš mūsų laivų kapitonų pa
keitė laivo įgulos “menu”, pa
reikalavęs daugiau silkių. Gali
ma suprasti, kad po gerų “skai
driosios” išvakarių uoste, sekan
čią dieną atviroje jūroje silkė 
buvo nepakeičiamu produktu... 
Su silkės patiekalu nutilo jūri
ninkų skundai dėl maisto...

Bet dabar dar ir šiandien — 
galime matyti (spaudoje) nevie
no krašto jūrininkų protestus 
dėl blogo maisto, nes jie maiti
nami daugiausia... silkėmis... Ge
resnio parodokso nereikėtų ieš
koti...

kaip tad iš Čikagos aerodromo 
telefonu, taip dabar ir iš vė
sios Facifiko pakrantės raginu 
patį rašyti ne tik savo atsimini
mus, bet ir atradimus (svetimo
je literatūroje) apie lietuvišką 
ryšį su jūrininkyste platesnėje

lietuvių spaudoje, nes Tamstos į 
puikūs prisiminimai ir įspūdžiai,' 
spausdinami vien tik “Lietuvos i 
Pajūryje” (leidžiamame Kana-I 
doje), toli gražu nepasiekia to
kio skaitytojų skaičiaus, jei pvz. 
tai būtų spausdinama "Naujie

nose”, “Drauge” ar “Dirvoje”. 
Su komodoru Br. Krištopaičiu 
sutarėme susitikti asmeniškai 
(ne prie telefono), kai neužilgo 
vėl būsiu Čikagoje (liepos-rug- 
piūčio mėn. laikotarpyje).

(Bus daugiau)

Užkliuvus prie jūrininkų “me
nu”, sustokime ir ties lietuviais 
jūrininkais, dabar gyvenančiais 
Čikagoje, su kuriais mano vieš
nagės metu tame puikiame mies
te, teko pasikalbėti... nors ir tik 
telefonu. Laiko sąlygos neleido 
jų aplankyti. Pažadėjau sekan
tį kartą, atvykęs Čikagon, “akis 
akin7’ su jais susitikti ir išsikal
bėti apie puikius kūrybinius me
tus Lietuvos jūrininkystėje, ku
rie vos buvo prasidėję, kai rau
donoji sovietų banga nuskandi
no ne tik mūsų naujai pirktus 
laivus, bet ir gerai jūrininkystės 
riioksluoše išlavintus vadus — 
kapitonus, ėjusius jūrininkystės 
mokslus geriausioje Europos jū
rinės navigacijos mokykloje 
(Suomijos —■ Abo Navigation 
Institution). Su kai kuriais, su
gebėjusiais patekti Vakarų pa
saulin, turėjau progos, dabar bū
damas Čikagoje, pasikalbėti bent 
telefonu. Buvo trumpas laikas 
— pasikalbėjimų turėjau dau
giau, negu mano laikas leido. Su
tariau su kai kuriais, kad po 6 
ar 8 savaičių kai vėl būsiu Či
kagoje padarysime “full time” 
pasikalbėjimus su “Naujieno
ms”. Dabar jau tik iš aerodro
mo ilgesnius pasikalbėjimus tu
rėjau su tolimojo plaukiojimo 
jūrų kapitonais Br. Krištopaičiu 
ir buvusiu Klaipėdos uosto in

giu.

Now at GLASER’S
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ENTER THE QUIET WORLD OF AIRTEMP AIR CONDITIONING

Glaser’s Furniture and Appliance Co

i

spektorium St.
Br. Krištopąitis, laisvosios 

dips laivyno “ko- 
lavęs didžiau- 
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AUTHORIZE) AIRTBWPDEAlERKja CHRYSLER yįgą CORPORATION

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.

Airtemp Imperial 
makes any room 

a living room

Lietuvos pr< 
modoras”,koi 
sį Lietuvos laiv^ “Kauną”, kol 
jį karo pradžioje vokiečių tor
peda nugramzdin<| šiaurės jūros 
gilumom..* dabar
Įėję su jūra”, rąš > atsiminimus 
iš pradinės Lietui os jūrininkys
tės, be to, daug s:aito ir randa 
davinių, rišančių lietuvį su jū
rininkyste, siekiančia net 16-tąjį 
amžių.- Taip, pvz.
informavo, kad šlaito kažkurio 
prancūzo, autoriau^ knygą, išleis
tą ir vėliau į angį kalbą išvers
tą Kanadoje, kurĮapie “medinį 
laivų ir geležinių rų” laikotar
pį (16-me šimtmetyje) užtikęs 

 

puikių teigimų, — tų laikų bu
riniuose laivuose vartojamos ka
napines virves laivams prisirišti 
krante — geriausios buvusios iš 
Lietuvos kanapių.! Taigi... Ka
pitone - komodore . Krištopaiti,

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

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

Wilmington*, Kalifornijoj viena įmo
nė ant stogo jrengė iJiOO svary tan
ką. Jj atgabeno ir ant stogo nuleido 

helikopteris.

BUS ĮDOMI programa, gera muzika šokiams, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G fi RIM AI. 

VISĄ LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 

GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 

KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 

RUGPICCIO 16 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ.

W^MWAW^AVMWAWMS\WA,AVA’AWAW.,AV>W.WWA'AWAV.W.V.W1V

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8> ILL, — FRIDAY, JULY 17, 1970



Saugokime tautos atstovybę (6)
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, Inc. 
1739 So. Halstad Street, Chicago, 111. 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six manta. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.0U per year, 
$1U1X) per six months, $o.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

to cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _
pusei metų ______ _ .
trims menesiams 
vienam menesiui 

$11.00
$8.00
8Z.00

Kitose JAV vielose: 
melams
pusei metų_____

$18.00
$10.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų__
vienam menesiui

Užsieniuose:
metams$21.00
pusei metų___________ - $11.0U
vienam menesiui _ ______  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
ILL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
$1.75

__ $20.00
_ $11.00
 $2.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

“Žalioji revoliucija”
Kaip čia seniai buvo reiškiamas didžiausias susirūpi

nimas dėl maisto. Skelbiami buvo labai pesimistiški, la
bai aiiarmingi pranašavimai, kad po kelių metų žmonėms 
pritrūks maisto. Apskaičiavimai, paremti labai įtikinan
čiais duomenimis, rodė, jog gyventojų prieauglis yra 
spartesnis, negu pajėgumas pasigaminti daugiau maisto 
produktų. Buvo nurodoma, kad žemės ūkio našumas nė
ra pakankamai didelis, kad galėtų išmaitinti vis didėjantį 
prieauglį, kuris siekia milijonus.

Visai kitaip kalbama šiandien. Jau nebeskelbiami 
aiiarmingi pranašavimai, kad greit pritrūks žmonėms 
maisto. Apie maisto pritrukime nebekalbama: kalbama 
apie tai, jog dėl didėjančio maisto pertekliaus kai kurie 
kraštai pradeda pergyventi savo rūšies krizę, atseit, jie 
nebežino ką daryti su maisto ištekliais!

Visa tai išryškėjo Pasaulio maisto kongrese, kuris 
įvyko Olandijoje ir į kurį buvo suvažiavę apie 1,200 žemės 
ūkio specialistų ir maisto produkcijos ekspertų. Jie buvo 
suvažiavę iš įvairių pasaulio kraštų. Kongrese padarė 
pranešimą Addeke ii. Boerma, Jungtinių Tautų maisto 
ir agrikultūros organizacijos direktorius, pažymėdamas 
tą faktą, kad pasaulio žemės ūkio potencialas (pajėgu
mas) jau yra pasiekęs tokį laipnį, jog galėtų išmaitinti 
157 bilijonus žmonių (vietoj dabar gyvenančiu (3,500,000, 
000) 1

Tai kažkaip keistai skamba, turint galvoje vis dar 
per radiją, televiziją ir spaudą skelbiamus pranešimus 
apie tai, kad štai net Amerikoje, tame turtingiausiame 
pasaulio krašte, milijonai žmonių (nuo dvidešim iki tris
dešimt milijonų) nedavalgo, badmiriauja. Tačiau taip yra 
ne dėl to, kad Amerikai maisto produktų trūktų, bet dėl 
to, kad vis dar yra daug žmonių, kurie skursta, kurie ne 
turi pinigų nusipirkti.

Bet grįžkime prie padidėjusio pajėgumo pasigaminti 
daugiau maisto produktų. Minėtame pasaulio maisto 
kongrese išryškėjo, jog visa eilė kraštų, kurie tik prieš 
tris ar keturis metus importavo didžiulius kiekius ryžių ir 
kviečių, dabar tų produktų užsiaugina tiek, jog nebegali 
jų sudoroti ir eksportuoja juos į laitus kraštus. Sakysime, 
F ilipinai dar prieš penkerius metus importavo 1,000,000 
tonų ryžių. Apie tiek importuodavo kiekvienais metais. 
Šiandien tas kraštas užsiaugina daugiau ryžių, negu rei
kalinga jo gyventojams, ir pradeda dairytis, kur pertek
lių būtų galima eksportuoti. Tas pat atsitiko ir su Japo
nija, kuri praeityje importuodavo šimtus tūkstančių to- kas gali tinkamai atsakyti.

P. STRAVINSKAS
Pirmesniame straipsnyje kė- LTS, LLK ir LRS susijungti į 

liau mintį identiškoms tautiniu- vieną, 
kų politinėms organizacijoms Jei betgi to padaryti jos ne

nų ryžių. Dabar jos aruodai yi-a pripildyti. Ji taip pat 
ieško rinkos savo užaugintiems ryžiams.

Indija, Pakistanas, Burma, Indonezija ir Ceilonas 
padidino ryžių ir kviečių derlių nuo 35 iki 170 nuošimčių. 
Meksikoje dar tik 1950 m. kviečių užsėtas akras atneš
davo apie 500 svarų. Dabar to pat akro derlius jau pa
siekė 2,300 svarų!

Kas įvyko, kad per tokį trumpą laiką taip padidėjo 
ryžių ir kviečių derlius?

Įvyko tai, kas dąbar priimta vadinti ‘‘žaliąja revo
liucija” ir kuri prasidėjo 1944 m., kai Rockefellerio fon
das paskyrė lėšų naujos rūšies kviečių išvystymui Ketu
ri jauni mokslininkai Meksikoje pradėjo eksperimentus, 
kurių pasekmėje ir buvo išvystyta'nauja kviečių rūšis, 
pasižyminti nepaprastu derlingumu. ’ Tas pasisekimas 
paskatino Rockefellerio ir Bordo fondus finansuoti 1962 
m. pradėtus eksperimentus Filipinuose su ryžiais. Pasi 
sekimas buvo tiesiog apstulbinantis: išvystyta buvo nau
ja ryžių rūšis, kurios derlingumas buvo tiesiog neįtikė
tinas. Ir to buvo atsiekta per dvejus metus!

Tai tokia buvo kviečių ir ryžių derlingumo eksplio- 
zijos pradžia, kuri apvertė aukštyn kojomis visus pra
našavimus apie tai, jog pajėgumas pasigaminti maisto 
produktų nėra pakankamai didelis, kad’ galėtų išmaitinti 
vis didėjantį gyventojų prieauglį. Dr. Willard Cochra
ne; Minnesota universiteto profesorius, teigia, kad jau 
dabar pasaulio maisto produkcija didėja 2.7 nuoš. per 
metus, o gyventojų prieauglis siekia 2^ nuoš. Tai reiš
kia, jog maisto ištekliai auga sparčiau, negu gyventojų 
prieauglis. .. 4® t’ -4' >A. !. fr’l qiiirj

Kito mėnesio 9 d. Washingtone prasidės tarptauti
nis maisto ir mokslo technologijos kongresas, kuris na
grinės žmonijos išlikimo klausimą, (atseit, klausimą, su
sijusį su pagaminimu pakankamai maisto, kad nereikėtų 
milijonams žmonių badauti ir badu mirti) Turint galvoje 
vis labiau besiplečiančią “žaliąją revoliuciją”, atrodo, 
jog tas klausimas nustoja savo opumo.

Tačiau taip nėra. Ryšium su. “žaliosios revoliucijos” 
besiplėtimu atsiranda daug naujų problemų, kurios pa
liečia milijonų žmonių likimą. Pavyzdžiui, juo .labiau 
“žalioji revoliucija” įsigalės, juo mažiau darbo rankų 
reikės, maisto produktams užauginti, tuo daugiau atsiras' 
milijonų žmonių, kurie bus išvįetinti fe žemės ūkių. Tie. 
Jsvietihtieji milijonai, suplaukę į miestus,, sudarys vieną 
opiausių problemų, kadangi aprūpinimas. jų-darbais bus 
beveik neįmanomas.

“žalioji revoliucija” kelia susirūpinimą. daugeliui 
kraštų, įskaitant ir Ameriką. Susirūpinę yra tie kraštai, 
kurie augina kviečius ir ryžius. Sakysime, tokia Kanada 
kasmet eksportuoja milijonus tonų kviečių. Amerika taip 
pat. Ką jos darys su kviečių perteklium, kai jo nebebus 
galima parduoti, kai kiti kraštai patys užsiaugins pakan
kamai kviečių? . * f. '

Tai tokias problemas kelia “žalioji revoliucija”, ku
ri, galima sakyti, tebėra užųomazgaje ir yra palietusi tik 
kai kuriuos kraštus. Kas atsitiks, kai ji lyg kokia milži
niška banga užlies pasaulį, tai klausimas, į kurį vargu

norėtų (o, greičiausia, taip ir 
bus), tai aš viešojo intereso la
bui ir jų pačių naudai siūlyčiau 
joms bent jau likviduoti jų 1955 
įsisteigtą antivlikinę LNT Tal
ką, kurioje jos “apsijungė”, 
kaip “konfederacinio pobūdžio 
organizacijų sąjungoj” (tai LE 
informacijos žodžiai, XVI 1.145 
psl.).
. Kokiu “pateisinamuoju pa
grindu” 1955 įsisteigė ir kone 
dekadą metų Vliką iš oro grio
vė toji tautinių organizacijų są
junga, LN Talka?

Kaip aiškina LN" Talkos va
dovybės informacija LE, tau
tinių organizacijų sąjunga LN 
Talka įsisteigė dėl tų org-jų 
skirtingų pažiūrų į laisvinimo 
darbą ir jo metodus (skirtingų 
nuo Vliko pažiūrų). Esminis tų 
pažiūrų skirtumas pasireiškė 
LNT ir Vliko organizacijų skir
tingomis pažiūromis į patį Vliką, 
į jo teisinius pagrindus, į jo tei
sinę asmenybę arba teisinę pri
gimtį.

Kuo skyrėsi LN Talkos pažiū
ros nuo Vliko pažiūrų į patį Vlr 
ką?

Vlikas laikė save tautos va
lios reiškėju, tuo tarpu kai LN 
Talka laikė jį tik eiline visuome
nine organizacija.

Tai buvo esminis pažiūrų skir
tumas, dėl kurio atsirado skir
tumas pažiūrų ir eilė kitų klau
simų, kaip, pvz., dėl laisvinimo 
darbo metodų ir pan.

Sustosiu čia ties dviem ryš
kesniais Vliko ir LN Talkos pa
žiūrų skirtumais — tai į patį lais

vinimo darbą, ypač gi į jo tiks
lu

Kokia buvo ir yra Vliko pa
žiūra ir jo dirbamo laisvinimo 
darbo tikslas?

Vliko tikslas, pagal jo pažiūrą 
yra: “išlaisvinti Lietuvą iš oku
pacijos ir atstatyti Lietuvos val
stybės suvereninių organų sve
timos jėgos laikinai sutrukdytą 
veikimą” (tai Vliko 1944.11.16 
deklaracijos žodžiai).

Vlikas laikė ir tebelaiko 1) Lie
tuvos valstybę okupanto veiks
mais teisiškai nepanaikintą, 2) 
jos konstituciją bei teisinę san
tvarką galiojančią, todėl jis ne
numato, kad, Lietuvai atgavus 
laisvą, tuojau pat reikėtų jai nu
statyti tolesnę naują valst. san
tvarką. Kam tos naujas tolesnės 
santvarkos ieškoti, kad Lietu
va gi savo teisinę santvarką tu
ri, būtent, demokratinę, tiktai 
tautininkų valdymo laikais kiek 
sužalotą, dėl ko reikalingą pa
taisyti pagal demokratinius prin
cipus. Todėl, va, ir Vlikas savo 
1944.11.16 d. deklaracijoje visai 
nekalba apie kokios visai kitos, 
(kokios naujos) santvarkos įve
dimą, o tik pareiškia savo valią 
siekti jau turimą (okupanto 
veiksmais nepanaikintą, galio
jančią) mūsų valstybės konsti
tucinę — demokratinę santvar
ką kiek pataisyti, patobulinti, 
dar labiau šudempkratinti (žiūr. 
Vliko 1944.11.16 deklaracijos 2, 
ypač 3-6 str. str.).

Kokia gi LN Talkos pažiūra į 
okupacijos teisinius padarinius 
ir į Vliko bei jos pačios tikslus?

Savo skirtingą pažiūrą LN Tal

ka išreiškia savo pirmaisiais 
dviem vad. “nepriklauspmybinės 
veiklos” dėsniais, kurios čia ir 
pacituosiu, štai, tie LN Talkos 
dėsniai:

“1. siekti Lietuvai nepriklau
somybės ir sąlygų demokratiniu 
būdu Lietuvoje valdžiai išrink- 
ti ir tolimesnei santvarkai nu
sistatyti (m. pabr. — P. S.);

2. stebėti Lietuvoje vykstan
čius pasikeitimus ( ?! — R. S.) 
ir pripažinti lemiamą reikšmę 
tautoje bręstantiems bei subrę- 
siantiems nusistatymams (?! — 
P. S.)”.

Iš to, kas čia pasakyta, šė
ką šios išvados:

1) LN Talka laiko Lietuvos 
valstybę (jos konstituciją su vi
sa teisine santvarka) okupanto 
veiksmais panaikintą, negalio
jančią, arba ji laiko valstybės 
teisinę santvarką (kokia ji bu
vo iki okupacijos) visiškai ne
tinkamą. Delbto, LNT ir numa
to, kad ji, ta santvarka, Lietu
vai išsilaisvinus, turės būti pa
keista “tolimesne santvarka”. 
Tiesiog paradoksas: Vliko poli
tinės grupės, kurias tautininkų 
valdžia buvo uždariusi, pripa
žįsta netgi tautininkų išleistą 
valst. konstituciją . (žiūr. Vliko 
1944 deklaracijos 3 str.), tik no
ri ją kiek pataisyti, pritaikyti 
prie demokratinių principų, tuo 
tarpu kai patys tautininkai (jų 
tautinės organizacijos, susitel
kusios LN Talkoje) tos savo kon
stitucijos ir ja nustatytos valst. 
teisinės santvarkos visai nepri
pažįsta ar. laiko visai nevykusia

(Nukelta į j psl.) / '

EDWARD BOGUS,
Standard Federal Savings and 
Loan Association viceprezidento 
pavaduotojas, vadovaus koncer
to ceremonijoms, kurios šių me
tų liepos 17 d., 7:00 vai. vakaro 
vyks Kelly Parke. Iškilmių me
tu bus pagerbti "• vyresnio am
žiaus Chicagos piliečiai. Muzikų 
unijai priklausantieji geriausie
ji muzikai gros vokiečių, lietu
vių, lenkų, meksikiečių ir kitų 

i tautų mėgiamą muziką. Iškilmių 
metu bus karūnuota Kiwanis 
Klubo parinkta riešutų karalie
nė. Visi apylinkės gyventojai 
kviečiami atvykti į ruošiamas 
iškilmes, pasigėrėti gražia muzi
ka ir susipažinti su savo kaimy
nais. Vyresnieji galėtų atsinešti 
savo kėdutes ir pasėdėti pievelė
je. .

Platesnių žinių apie koncertą 
ir iškilmes galima patirti šiais 
telefonais: ...

847-7419 arba YA 7-1664.

(Pr).J

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
41

Lyginamuoju svoriu aleksandri- 
tas trupučiuką sunkesnis už deimantą ir 
lengvesnis už korundumo akmenis. Kietu
mas Mobs skalėje yra 8.5, kažkur tarp ru
binu ir spinelių, bet žymiai kietesnis už 
emeraldus ir akvamarinus.. Kaip tik dėl 
savo kietumo aleksandritas yra tipingas 
žiedu akmuo, retai pasitaikantis medalio
nuose ir kituos papuošaluose.

Visi brangenybių rinkoje esantys alek- 
sandritai yra kilę arba iš Azijos Uralo kal
nų, arba iš Ceylono salos.

Kaip anksčiau minėjome, Urale alek- 
sandritai rasti 1830 m. pradžioje ir tais pa
čiais metais su pirmaisiais Uralo emeral- 
dais ir toje pačioje Tokovaja upės vietoje 
apie 80 km. į rytus nuo Sverdlovsko. Ilgą 
laika Uralas buvo vienintelis aleksandrtu 
tiekėjas, ir tik praėjusio šimtmečio pabai
goje Ceylonas atėjo į talką. Vienur ir kitur 
jie randami upių sąnašose, vienur ir kitur 
jų labai maža, ir atrodo, kad ateityje bus 
dar mažiau. Po pirmojo pasaulinio karo 
Ceylonas likęs vieninteliu aleksandritų tie
kėju, nes Uralo aleksandritai tapę didžiau
sia retenybe. Per melus jų rinkoje pasiro
do vienas ar du akmens, ir tai dažniausiai 
iš senų papuošalų. Kai 1968 m. vienoje 
New Yorko papuošalų dirbtuvėje atsirado 
48 mažučiukai Uralo aleksandritai. kiek
vienas 0.15 — 0.20 kt. dydžio, išrinkti iš 

kažkokios labai senos sagės ir dėl savo ma
žumo tetinką tik kitų brangiųjų akmenų 
įrėminimui, žinia buvo beveik sensacinio 
pobūdžio, pakartota visuose didžiuosiuose 
New Yorko laikraščiuose. Bet ir Ceylone 
jų tiek nedaug, kad kasyklose jie ne tiks
las, tik malonus priedas prie kitą randa
mų brangiųjų akmenų. Be to, aleksandri
tai randami labai smulkiais kristalais, dau- 
giousia iki 5-6 karatų dydžio, o akmens 20 
kt. dydžio jau yra retenybė.

Aleksandritų, kaip ir perlų, kilmės vie
tą lengva nustatyti iš jų spalvos. Visi Ura
lo kalnų aleksandritai yra tamsaus žolės 
žalumo su švelnia melsvumo atspalviu, 
Ceylono aleksandritai — giliai alyvinio 
žalumo. Rinkoje labiau vertinami Uralo 
aleksandritai, bet, turbūt, dėLjų didelio 
retumo. Kurie iš jų gražesni, čia jau. sko
nio dalykas. ‘r

Brangiųjų akmenų gradacijoje pagal 
į jų kainas geros kokybės aleksandritai yra 

žemiau už tokios pat kokybės emeraldus, 
deimantus ir rubinus, bet brangesni už vi
sus kitus akmenis, neišskiriant safyrų ir 
opalų. Uralo aleksandritų taip mažai bran- 

I genybių rinkoje, kad jų kainos iš viso nc- 
: Įspraudžiamos į jokius kainoraščius, bet 
| Ceylono aleksandritai, 5.— 6 kt. dydžio ak- 
; mens, New Yorke ir Londone gaunami po 
: 1000 — 1200 dol. už karatą, o pačiame Cey- 
; lone bent trečdaliu pigiau. Tokiu būdu 
Į stambesnis žiedo akmuo, maždaug 9 — 15 
■ kt. dydžio, vidutiniškai kaštuoja tarp 12. 
; 000 — 18.000 dol. ir daugiau, bet ir už to- 
i kią kainą jį gauti sunku.

Kaip jau žinome, aleksandritas yra 
keistas akmuo, vienos spalvos dieną, kitos 
naktį prie dirbtinių šviesų. Perkant akme
nį, būtina .apsižiūrėti, kad ši akmens sa
vybė būtų pakarkamai ryški. Tie Ceylono 
aleksandritai, kurie neturi šios ypatybės, 
priklauso i>rasčiausiųjų rūšiai ir lengvai 
gaunami po 20 dol. už karatą. Taip pat 
pravartu atsiminti, kad Ceylone randama 
safyrų, kurie kaip ir aleksandritai, prie 
dirbtinės šviesos keičia spalvą. Jie nėra 
mėlyni ir todėl kaip safyrai vertės neturi, 
bet dėl spalvų giminingumo su aleksandri- 
tu 10 - 15 jkt dydžio akmens pasiekia iki 
150 dol. už karatą, o kartais tiesiog par
duodami, kaip aleksandritai. Prekyboje 
sutinkama taip vadinamų “poorsmans” alek 
sandrilų, kurių stambesni akmens parda
vinėjami po 20 — 25 doL už karatą, o smul
kesnieji kelis kartus pigiau. Šie akmens 
priklauso andaluzitų grupei ir nieko ben
dra su tikraisiais aleksandritais neturi.

Ne tik turistams Ceylone, bet ir mūsų 
žmonėms^ besilankantiems Piętų Ameri
kos ir kt. kraštuose, reikėtų atsiminti, kad 
tokių daiktų, kaip nuostabiai pigūs alek
sandritai, iš viso nėra, žiedai su 12 — 15 
kt dydžio aleksandritais, kurių mūsų mo
ters prisiveža iš Meksikos už 60 — 90 dol., 
yra tik pigios imitacijos, kurios JAV mies
tuose gaunapos po 30 — 40 dol. Lygiai tas 
pat pasakytina ir apie aleksandritus, ku
riuos esame ątsivežę iš Lietuvos ir kuriuos 
“mūsų senelis, grįždamas iš Sibiro, pirko 
Urale”. Aleksandritas nuo pat atradimo 
dienos priklauso prie tų retų akmenų, ku

didesnis trupinys yra lobis, arba medaus gelsvumo,rių kiekvienas 
kuriems niekad nereikėjo ieškoti pirkėjo-ir 
kurie jokiose pakelėse nėra randami.

Sintetinių aleksandritų nėra. Visi dirb
tiniai aleksandritai yra arba stiklas, arba 
sintetinis korundas ar spinelis.

Stambių aleksandritų nėra. Daugiausia 
jie randami smulkiais prizminiais krista
lais iki kelių karatų dydžio, kartais tik 
mažučiais trupiniais. Tarp didžiausių ži
nomų aleksandritų Londono Britui Muzie
juje yra vienas akmuo 45 k t., vienas 29 k t 
ir vienas 27 kt. dydžio. Tame pačiame Lon 
done yra emeraldų, rubinų ir deimantų, 
dešimtimis kartų didesnių.

Beje, baigiant šią apybraižą, laikraš
čiuose pasirodė žinia, kad New Yorke yra 
pasirodęs platinos žiedas su 45 kt dydžio 
puikios kokybes Ceylono aleksandritų ir 
kad geologijos studentai turi retą progą, jį 
pamatyti “Gem Trade Laboratory, Inc.”, 
New Yorke. ■ *

• \

“KATĖS* AKIS”
Šio keisto vardo akmuo yra tikras alek- 

sandrito brolis. Abu akmens chrizoberilai, 
abu berilo aliuminalai, abu to paties kie^ 
tumo ir to paties lyginamojo svorio, abu 
reti ir puikūs, bet abu taip pat nepanašūs 
į vienas kitą, tarytum būtų iš skirtingų 
planetų.

Katės akis (cat’s bye) pažįstama dar ir' 
cymofanų vardu, dažnu geologinėje lite
ratūroje, bet retu brangenybių prekyboje. 
Vertingiausiuose pavyzdžiuose šis akmuo- 

arba tamsiai ža
lias ir skaidrus. Briliantiniame šlife jis ge- 

_ras žiedų akmuo, nors niekad nepasiekia 
aleksandrito puikumo. Gamtoje jis retas, 
bet dažniau sutinkamas už aleksandritų, 
už tat ir pigesnis. Jis dažniausiai naudoja
mas, žieduose ir medalionuose, kituose pa
puošaluose sutinkamas retai.

Labiausiai pagaunanti akmens ypatybė 
— tai orientalinės katės akies iliustracija, 
atsirandanti tik apvaliai šlifuotame ak
menyje.

(Akies lėliukė atrodė tartum gyva, 
visur sekiojanti ir visa matanti. Senoje In
dijoje, Mauritanijoje ir daugelyje arabų 
kraštų dėl šios ypatybės akmuo buvo labai 
vertinamas, kaip turintis galių apsaugoti 

‘jį dėvintį žmogų nuo visų nelaimių ir glo
boti jo turtus. Ceylone, Borneo ir kaimy
niniuose kraštuose jis ir dabar saugoja sa
vo šeimininką nuo visų piktųjų dvasiųu 
Anglijoje jis yra tradicinis karalių sužie- 
dotuvių akmuo, bet, tur būt, dėl kokių 
kitų jo ypatybių. x

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ/PREKYBA 
TERRA

Savininkai V. ir U. CIVINSKAI f
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, Ill.
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

285B W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospact 8-3229 

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždarytai 
Ligonius priima tik susitarus.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, saambinti 374-8012

DR. S. B1E21S
Telef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

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

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

UK. PfTER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGteUN 

^2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

x Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS, 

rirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9,' 
axiuaa., penstadienį nuo 1—5, tree, 

ir sea cad. tiktai susitarus.

Dr, Ant, Rudoko kabinetą perėmė 
optometnsias

DR. EDMUND t. C1ARA 
x/v7 W. OiSt OkKfc&r , 

ioi.; GR 6-2400
-įoL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—/—d, antrad^ penki. 1U—4, ir 

sestacL 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

Dk. W. M. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA iK MOTERŲ LIGOS 

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

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

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Pavergtų Tautų Savaitė (nuo 
liepos 11 iki 18 d.) mums pri
mena, kad nors praeitą mėne
sį, Jungtinių Tautų '£y metų 
sukakties proga, daug žymių 
pasaulio vadų gyrė Jungtines 
Tautas už suteikimą laisvės ir 
apsisprendimo beveik visiems 
kolonialiniams kraštams, ta
čiau paliko vienas bilijonas 
žmonių pamiršti komunistų 
grandinėse ir vergijoje. Igno
ruotas faktas, kad Raudonoji 
Imperija šiandien yra vienin
telė didelė kolonialinė galybė.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažaL Speciali pagalba ko|oim 
(Arch Supports) ir t t .

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieiuais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 
Tolofu PRospact 65084

MOVING 
Apdrausta* perkraustymas 

iš įvairią atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek: FRontier 8-1882

’rerkraustymai

MOVING
Leidimai —..Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
Š E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. .WAIbrook 5-8063
b__  - -

MINSKAN

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
" Rebid, telef.: G Arden 3-7278

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

g DR. A. MACIŪNAS
- CHIRURGAS

Priima tik susitarus. •
Valandos: pirmad., ketvirtad, 5—8, 

• ..-,r-. an trad. 2—4.,

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

ORO VĖSINTUVĄ 
ŠIANDIE 

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES 

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

- - 7

Chicago, HL 60618 Tel, 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. 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 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5H9 
Tikriną akis. Pritaiko, akinius ir 

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

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviy-kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10-—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį; nuo -8:30 iki 9:30 vaL' 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS
EKS K UR SIJOS

31

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai, 
ir penkt 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

DR. V. P. TUMASONIS
iį CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: 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

Dėlto, ne tik per Pavergtų 
Tautų Savaitę, bet kiekvieną 
dieną mes privalome priminti 
pasaulio viešosios nuomonės 
teismui, kad tų žmonių reika
las yra šventas ir žmoniškas ir 
dėlto visų laisvųjų tautų yra 
pareiga ginti Pavergtųjų Tau
tų teisingą reikalą.

Nuolaidumais mes tik skati
name tolimesnę komuistų 
agresiją. Jei mes norime ap
saugoti savo laisvę čia, mes 
niekad neprivalome liautis bei 
dę i Geležinę, Bambukinę ir 
Cukrinę užlaidas kol visos tau
tos ir visi žmonės galės susi
jungti Į tikrą brolybę, laisvę ir 
taiką Dievo globoje.

Tedis Zerins, Sun Times

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Dr. J. Dauparas 
apie Lituanistiką

Po sunkios dvigubos opera
cijos Juozas Dauparas, agro
nomijos daktaras, stropioje gy 
dytojo V. P. Tumasonio prie
žiūroj e, grei tai sveiksta.

Jis jau ėmė reikšti savo rū
pinimąsi lituanistikos reika
lais. Čia jis įsakmiai pažymė
jo, kad labai didžios reikšmės 
dalykas esąs lietuvių kalboty
ros programa, pradėtoji Čika
gos Universitete. Tatai galėsią 
gerai veikti lietuvių kalbos 
kultūroje aplamai.

Antras geras dalykas esąs 
tas, kad šis veikimas prasi
dėjęs Čikagos Universitete, kur 
esąs labai aukštas mokslo lygis 
ir tatai esą sietina su aukšto ly
gio mūsų kalbininku prof. dr. 
Petru Joniku, pakviestu ten Į 
lietuvių, kalbotyros profeso
riaus pareigas.

Trečias dalykas — būtinai 
reikalingas esąs lietuvių visuo 
menės susidomėjimas ir lietu
vių studentų apdairumas. Či
kagos Universitetas duodąs ge
ras stipendijas, ir jomis nau
dodamasis studentas galįs pa
togiai ruoštis profesūrai.

Čia matyti labai būdingas dr. 
J. Dauparo lituanistinis Įžval
gumas. Koresp.
O

I ./ . ■

Kuty^^ sudegino* 
gryby. fabriką

....Chicagos pietinis priemiestis 
Tinley Park neteko savo svar
biausios įmonės — North Ame
rican Muchroom plant — gry
bų auginimo ir konservavimo 
fabriko, kurį piktadariai pa
degė praeito antradienio naktį. 
Nuostolių padaryta už milijo
ną dolerių. Per vieną savaitę 
Tinley Parke įvyko trylika pa
degimo gaisrų. Tinley Parko 
ugniagesių viršininkas teigia, 
kad , jo manymu, tai yra “il
gaplaukių kūtvėlų darbas”. “V ė 
liaušiai mes čia turėjome daug 
gaisrų”, jis pasakė. “Sekma
dienį buvo šeši, pirmadienį vie 
nas, antradieni penki”. Vėliau
siomis žiniomis, trečiadienio 
naktį padegta Tinley Parko 
aukštesnioji mokykla. Pikta
dariams pagauti paskirta $2,000 
premija.

KAM REIKALINGA 
ŠIANDIEN LNT?

TAtkelta iš 4-to psl.)
ir siekia to, kad, Lietuvai išsilais
vinus, būtų būtinai “nusistaty
ta” kokia nauja, “tolimesnė san
tvarka”...

Kokią gi teisinę santvarką LN 
Talka rekomenduoja mūsų išsi- 
la^vinusiai Lietuvai?

Nagi, aiškiai komunistinę! Ar
gi ne tą sako LN Talkos “nepri- 
klausomybinės veiklos” dėsnis 
Nr. 2, kurį augščiau pacitavau? 
Tik jsiskaitykite ir Įsigilinkite 
Į to “dėsnio” žodžius.

Gi ten sakoma, kad,_jiusista- 
tant išsilaisvinusiai Lietuvai 
“tolimesnę santvarką”, reikės 
kreipti dėmes; Į dabar “Lie
tuvoje vykstančius pasikei
timus”, aišku, Į bolševikų išplau
tus okup. Lietuvos žmonėms 
smegenis... Ten irgi sakoma, 
kad “lemiamą reikšmę” (nusi- 
statant “tolimesnę santvarką”) 
reikia pripažinti tautoje bręstan
tiems bei subręsiantiems “nusi
statymams”, aišku, tiems, ku
riuos bolševikai “subrandins” 
mūsų tautoje, ypač gi mūsų jau
nuomenėje (mokykloje) sava 
propaganda. Tai kokią gi kitą, 
“tolimesnę santvarką” ateities 
išsilaisvinusiai Lietuvai nori už
karti, tautininkų LN Talka, jei 
ne komunistinę, bolševikinę?!

Ir šitaip rašo vad. “tautinių 
organizacijų”, sąjunga, dargi di
džiuodamasi, kad jos “nepriklau- 
somybinės veiklos” dėsniai yra 
“pranašesni” už Vliko princi
pus!

Kai vienas žymus tautininkas 
buvo mano paklaustas, ar LN 
Talka iš tikrųjų siekia atstatyti 
komunistinę Lietuvos valstybės 
santvarką, tai jis to ir neginčijo. 
Girdi, jei žmonės to norės, tai 
Lietuva galės būti ir komunisti
nė...

Tada aš atkreipiau žymaus 
tautininko dėmesį Į tai, ką ir 
dabar čia noriu parašyti:

Bolševikinė santvarka yra ne
suderinama i su pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, išvedamomis 
iš prigimties teisės.

Ta jų santvarka doram ir svei
kos prigimties žmogui nepriim
tina jokiu atveju, jei ji būtų jam 
primesta net ir daugumos valia.

Bet negalim 
tie dabar Liet 
sikeitimai” ir 
munistiniai-bol ievikiniai nusista 
tymai Įsiviešpatautų mūsų tau
tos daugumoje 
ti taip, kad m 
nių auklėtinių ;
(su išplautais j megenimis) žmo
nių, tautos die žiumai esant už- 
guitai, gali panaudoti bolševiki
nius metodus r patekti “demo-

kratiniu būdu4 (kokį praktikuo
ja bolševikinių rinkimų insceni- 
zatoriai) į valdžią ir nustatyti 
ateities Lietuvai labai jau “gra
žią” “tolimesnę santvarką”, gal 
net ir “gražesnę” negu Stalino 
konstitucijoj surašyta.

Todėl yra beprasmybė atsisaky 
ti nuo dabar turimosios (demo
kratinės, Lietuvos valstybės 
konstitucija nustatytosios, mū
sų valstybės demokratinio val- 
dymosi metu praktikuotos, te
gul kiek ir netobulos, bet visuo
met patobulinti galimos) mūsų 
valstybės santvarkos ir ieškoti 
kažkokios naujos, (dargi mums 
tikrai ir nežinomos, tik kažko
kių nežinomų jėgų, kokių bolše
vikų auklėtinių, jų dvasioje su
brandintų žmonių nustatysimos) 
“tolimesnės santvarkos”.

LN Talkos pažiūros į išsilais
vinusios Lietuvos valstybės san
tvarką nesiderina su lietuvio 
valstybine sąmone, su lietuvio 
garbe, ypač su tautininkų pre
tenzijomis atstovauti tautos do
rinei ir teisinei minčiai.

(B. d.)
______ /

ŠEIMOS PLANAVIMAS
Mano žmona pasirodė esanti 

ekspertė šeimai planuoti. Kai 
mes apsivedėme, pusė jos gimi
nės atsikraustė pačią pirmąją 
dieną; kita pusė planuoja atsi
kraustyti vėliau.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Liaksmumo arba ttOdeaio valandoje 
gražiauaius ir vainikai* anthr 

PiQ papuošimai ir srzontnėi 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
\

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6

2533
Telef.:

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI Į

Automobiliu aukos

• Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečip Pa
šalpos klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, liepos 19 dieną:- 
1:00 vai. popiet. Hollywood svetai-. 
nėję, 2417 W. 43rd St. Nariai malo
nėkite atsilankyti ir aptarsite klubo 
reikalus.

Rožė Didžgalvienė, rast.

10 Metę Mirties Sukaktis

REjrabBc 7-8601

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMSD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

ii Įsivaizduoti, kad 
aivoje vykstą “pa- 

‘bręstantieji” ko-

Tik gali atsitik- 
ažuma bolševiki- 
ar j u perauklėtų

Tel,: YArds 7-1741 -1742

£ U PLEASE!
Only yai can

PREVENT 
^FOREST FIRES,

Nuo šių metų pradžios iki 
praeito antradienio, liepos 14 
nakties, Cook apskrityje trafi - 
ko nelaimėse užmušta 270 žmo
nių, iš jų 157 žuvo Chicagos 
mieste, kur per itą patį laiką 
21,900 žmonių buvo sužeista.

vais nedelsdami praneša, s. Č. Ki
liuliai tikslų 
atvykimo laika 
na, kad atvyks' 
j;ų iki St. Dor at miestelio.
Montrealio miesteli galima pa
siekti šeštadiehi iš BERKI — 
De MONTGNTf Provincial auto
busų stoties įvykstant 9 vai. 
ryto. Ten bus skautai, jauni va
dovai, pasitiki! ir nugabenti Į 
stovyklą. Jei būtų pavėluota iš 
Montrealio išvykti 9 vai ryto, 
kitos galimybes būtų 4 vai. ir 
8 vai. p. p.

savo į Montrealj 
Yra pageidauti- 

antieji huvažiuo- 
Iš

KOTRYNA MIKULĖNAS 
(KAPOČIŪTĖ)

Gyv. Sebring, Florida
Mirė 1960 metu liepos mėn. j 

17 dieną, sulaukusi 66 metus.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš į 

Suvalkų guber., Marijampolės 
apskr.’ ;

Amerikoje išgyveno 51 metus.
Po gedulingų pamaldų buvo 

nulydėta į Lietuvių Šv. Kazimie
ro kapines liepos 23 d.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas, sesers duktė- i 
rys: Agnes Rogers, Anna Za- 
bella su šeima. Helen Balsa- 
vich su šeima, švogeris Norbert į 
Mikulėnas su šeima, pusbrolis 
Kazimieras Paplauskas su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi. Lietuvoje liko sesuo su 
šeima.

Mano brangiausiai žmonai 
I pagerbti 1970 m. liepos 17 d. 
! bus laikomos Šv. Mišios Šv.

Kotrynos bažnyčioje, 
Florida.
Prabėgo 10 metų, 

skyrei iš mūsų tarpo.
Mes Tavęs, Mūsų 

I šioji, niekuomet neužmiršime.
Nuliūdę lieka:

Vyras Antanas, Sesers 
dukterys ir giminės.

Sebring,

kai atsi-

Brangiau-

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

'NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių Ar

. Direktorių
Associacijos

AMBULANC-E 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST'y 
DALYSE

★ Pasiruošimai į Ąžuolo mo
kyklos stovyklą. Dalyviai — vi
si skautai nuo 17 m. amžiaus (iš
imtinais atvejais ir jaunesni) su 
tuntininko, vietininko pritarimu. 
Vieta — Montrealio Bendruome
nės stovykla “Baltija”, Lac Syl- 
vere St. Lot 86, St. Donat, Que
bec, Canada. Stovyklos pradžia
— rugpiūčio 1 d. (šeštadienį), 
2 vai. p. p. Stovykla uždaroma
— rugpiūčio 8 d. )šeštadienį), 3 
vai. p. p.

Registracija — s. Česlovas Ki
liulis, oi Torrey Street, Dorches
ter, Mass., 02124. Registracijos 
mokestis $5. /

Į Ąžuolo mokyklą vykstantie
ji autobusais, traukiniais, lėktu-

MARGARET VYSTHERS
Banytė

Gyv. 720 E. 90 Place

Mirė 1970 m. liepos 15 d., 2:50 vai popiet, sulaukusi 61 metų am-' 
žiaus. Gimusi, Peną Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras John, du sūnūs — John Jr., marti Jule ir 
Robert, marti Erika, 4 anūkai, sesuo Frances Volgo, švogeris Mclvin 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

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

šeštadienį, liepos .18 dieną 1:30 vai. popiet bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Margaret Vysthers giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- 
tamavjmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, gimjnės.

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

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

BUTKUS - VASAITIS I
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLvmpic 2-1 Of? 
- -------------------------------------------------------------- : - j

STEP. C. LACK IR SŪNŪS j
(LACKAWICZ) - J

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

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

— - - . _ - ■ -- - ■ -- *1
P. J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 |

GEORGĘ F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139 I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
G ARSI N K IT ES NAUJIENOSE

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— FRIDAY, JULY 17, 197Q
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Į IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno
u ■

j xvrxjn ozva x o vieno
; asmens bute, Brighton Parke. Galima 

naudotis virtuve. 
Tel. FR 6-7490Sbhi

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS PROKLAMACIJOS MEDALIS
Pavergtę Tautę Medalio komitetas praneša, kad ryšium su prezidento Ę*sen- 
howerio proklamacijos" 10 metę sukaktimi yra pagaminti sidabriniai ir 
bronziniai medaliai, kuriu vienoje pusėje yra prez. Eisenhowerio atvaizdas— *•*•*• • - *• - ... .... '*» 
yra Laisvės Stovylos iškeltasis žibintas su citata iš Akto 86-90, kuriuo buvo

žiniai — po $2.50 gaunami adresu: Captive Nations Medal, 4146 No. Elston 
Avenue, Chicago, III. 60618.

howerio proklamacijos* 10 mėty sukaktimi yra pagaminti sidabriniai ir

apsuptas 28 žvaigždžių, simbolizuojančiu 28 pavergtas tautas; kitoje pusėje 
yra Laisvės Stovylos iškeltasis žibintas sū citata iš Akto 86-90, kuriuo buvo 
paskelbta Pavergtųjų Tautu Savaitė. Medaliai —• sidabriniai po $10, bron-

• __ __ ________•__ »______ ___a.?___ ____n____414Z ai _

TRUMPAI

paradiniu vežimu ir

— Pavergtų Tautų paradas 
įvyks liepos mėn. 18 d. Prasi
dės nuo Wacker Drive ir State 
gatvių sankryžos. Visos lietu
vių organizacijos su vėliavo
mis ir’ visi lietuviai renkasi 11 
vai. prie Wacker Dr. ir Wells 
St. Lietuviai parade dalyvaus 
su savo
naujais antisovietiniais, Lietu 
vai .laisvės reikalaujančiais šū
kiais. Pavergtų Tautų paradas 
šiais metais bus labai trumpas. 
Ęiepos 18 d. 12 vai. prasidės iš 
NVacker Drive ir State Street ir 
pasibaigs prie Congress.

— L. V. S. “Ramovė” Chica
gos skyriaus ramovėnai kvie
čiami dalyvauti Stepono Dari
aus ir Stasio Girėno didvyriš
ko žygio ir garbingo žuvimo 37 
-nių metų sukakties minėjime. 
Minėjimas įvyks š. m.- liepos 
mėn. 19 d. 2 vai. p. p. Marquet
te Parke prie jų paminklo. D. 
L. K. Birutės Draugija ir L; V.

KREKKKRIKRRRaNRRRIRI

PIKNIKAS'^§33

LITUANICA PARKUI

Šį sekmadienį, liepos 19 dieną
Bėverly Shores Amerikos Lietu-

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

HELP WANTED
Darbininkių Reikia

FEMALE HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Raikia

* A
stež

PROFESINĖ SUNU APŽIŪRA, apkir
pimas. higiena
apylinkėje.
I_________

Čikagos pietvakarių
Susitarti tel. 778-2M1.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ISXUOMOJAMAS 4 KAMBARIU BU- 

mas su ar be baldų. 3429 So. Union,
TAS, naujai dekoruotas, oru vėsina-
i ’ ' ■' " ' ' _ _______

3-čias aukštas. Tel. ČA 6-5710.

GENERAL OFFICE 
Part Time.

4 OR ‘5 DAYS PER WEEK. 
1-GIRL OFFICE.

§ Light Typing. Filing.
« Good Figure Aptitude.
ADVANCE TOOL WORKS 

439 N. Western Avenue.
733-2928

----—r—L----- į | _* _ _ _

REALES W K
Debesuota, gali lyti.
Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:22.

J

DJJ 0
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

f
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Tb» Fira* «nf GrMto* lirhaaWin Daię in AmHm

NAUJUMO!
by Tbe latbuaniaa Newt PuMiakiag Sb*

1739 So, Halsted Street, Chicago. IR. 60008
HAymarket 1-6100________ -

Ootr Ont MiUioii Lithtunūui In Tbt Uoiui StnUt

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. di, žomo — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žomo — Pardavimui

VOL. L VU Price 10c Chicago, I1L — šeštadienis, Liepos-July 18 d., 1970 m. Kaina 10c 168

OVIETU orjJNGA TOLi
Library of Congress Gr. ra

o
oPASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TE3UUNAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS I

• MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAOSKAS, preridenUt

2212 W. Cermak Road Chicago, m, Virginia 1-T14H

■
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IŠ VISO PASAULIO 1

1
M

MEMPHIS___Jaunas marinas
iš Oklahomos buvo sunkiai su
žeistas Vietname ir karo lauke 
pripažintas užmuštu. Jo laimei, 
jis sudejavo, kai kiti marinai

°«A 
f 4^
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BEAUTICIANS
With following appreciated for Ele

gant Beauty Salon.
Steady work.

JOSETTE COIFFURES.
2746 W. PRATT

Chicago, m.HELP WANTED — MALE
- Darbininky Reikia 

----------------- --- --------------------------m --n-ru-Tj-jiTj-uuuuL

JOB
OPPORTUNITIES FOR PRINTERS

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

New Modem Plant.
Ideal working conditions. Top Salary

and Benefits.
Open Shop.

Apply jn person.
THE WICKLANDER PRINTING.

CORP.
1550 So. STATE ST.,

CHICAGO

rikos vakarines valstijas, 
aplankys Yellowstone parką, 
Salt Lake ir kitas įdomesnes 
vietoves.

— Stasys Grigaravičius yra 
---- įsisteigusios Dzūkų 

draugijos pirmininkas. Orga
nizacija reiškiasi ne tik lokali-

Jie
PREZIDENTAS NASSERIS SUGRĮŽO 
K MASKVOS SU 200 LAKŪNŲ 
KAIRAS. — Egipto prezidentas Nasseris baigė savo pasi

tarimus su Kremliaus vadais ir sugrįžo namo. Jis keturis kart 
buvo susitikęs su trim pagrindiniais sovietų valdžios vyrais: 
Brežnevu, Kosyginu ir Podgornu. Su Kosyginu Nasseris dar ta
rėsi atskirai. Egipto užsienio reikalų ministeris Riad pareiškė 
po šių pasitarimų, kad Sovietų Sąjunga toliau rems arabus, kai jie 
išvaduos savo • žemes iš Izraelio. Sovietų vadai pilnai pritarę 
Egipto vyriausybei,, kuri reikalauja, kad izraelitai pasitrauktų 
iš visų arabų žemių, neišskiriant Golano aukštumų ir Jeruzalės 
miesto.

SNAUDINGAS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
General Federation of Women’s Clubs metiniame suva

žiavime — konvencijoje, San Antonio mieste, Texas valst., jš. 
m. birželio 8—12 d. dalyvavo dvi lietuvės: Elena Mažeikienė, 
Washingtono Klubopirmininkė, atstovavusi Lietuvių Moterų 
Klubų Federaciją, ir Galia žilionienė — Pabaltijo Moterų Ta
rybą, kuriai ji šiemet pirmininkauja. Konvencijoje dalyvavo 
apie 3,500 delegačių, narių ir svečių iš visų Amerikos sričių ir 
iš 24 valstybių (GFWC priklauso 64 valstybės). Gen. Federacija 
turi per 11 mū. narių.

Abie lietuvės veikliai reiškė
si konvencijoje ir turėjo gerų 
progų iškelti Lietuvos vardą bei 
jos bylą tokioje gausioje ir rink-

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
AL

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE \

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — V
X < &

ML1
ill

KH.
vr. a

Chicagos - skyS. “Ramovė 
riaus ramovėnai prie Jų pamin neseniai 
klo padės gyvų gėlių vainiką.

— L. V. S. "Ramovė” Chica-

*9 973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

i

gos Skyriaus ramovėnai su vė- papročių puoselėjimu, bet
liava dalyvauja Pavergtų Tau- ir bendroje kultūrinėje bei vi- • • • -a • y • ‘
tų Savaitės demonstracijoje — suomeninėje veikloje. Žinant
parade š. m. liepos 18 d. 12 vai. tradicini dzūkų patriotizmą,
Nuo Wacker Drive ir State gat
vių sankryžos.
punktas:
AVells gatvių sankryža, 11 vai. 
ryto. Skyriaus valdyba

‘— Pavergtų Tautų Savaitės 
eisenai liepos 18 d. ruošiami 
nauji plakatai. Jų gamyba.rū
pinasi L. Prapuolenis, 
bus atvežti i lietuviu susirinki
mo vietą, Wacker Drive ir 
Wells gatvių kampe.

— LB apylinkių valdybos 
prašomos paraginti apylinkių 
ribose gyvenančius

Susirinkimo
Wacker Drive ir

f.ir jie

lietuvius, 
o organizacijų vadovybes savo 
narius, gausiai ,kas turi, 
vėliavomis,

gausiai ,kas turi, su 
dalyvauti Paverg- 

tų Tautųj Savaitės eisenoje.

— Lituanistas Jonas Danis - 
Daniusevičius dėsto lietuvių 
kalbą Armijos Kalbų Institute, 
Monterey, Calif. Jis buvo švėk 
šnos gimnazijos mokytojas ir 
Rokiškio gimn. direktorius.

• — Jūratė Jasaitytė gavo 500 
dol. stipendiją iš Lietuvių Mote-

vių Klubas Dr. J. Valantiejaus ,ril Klubo. Ji yra mokytoja Do-
ūkyje ruošia pikniką Lituanica 
Parkui įrengti. Bus gero maisto, 
gėrimo ir daug netikėtų dalykų. 
Visi kviečiami atvykti, pasi
džiaugti gamta ir pasižmonėti.

Visi Chicagos ir Michigan pa
ežerės gyventojai ir vasarotojai 
kviečiami atvykti į New Buffalo, 
prie Wilson Road esančiame Dr. 
Valantiejaus ūkyje. Nesigailėsi
te, nes bus kuo pasidžiaugti.

Komitetas Piknikui Rengti 
IIKIIIIIIHIIIIIIIII

nelaičio lituanistinėje mokyk
loje.

— Jonas Civylius prieš kurį 
laiką buvo sunkiai sužeistas 
savo darbovietėje. Tik atspa
rumo ir gero gydymo dėka jis 
pasveiko ir vėl dirba toje pat 
darbovietėje. Metų pabaigoje 
žada išeiti į pensiją, kurią jau 
dabar gali gauti.

— Albinas Beniulis ir Stasys 
Dagys išvyko atostogų į Ame-

A. G. AUTO REBUILDERS
ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST, TEL. 776-5888

7

WOMEN 
for food packing 

Inside work. 
Apply in person.

GLOBUS FOOD PRODUCTS
1648 W. CERMAK RD.

Wis. J
4 
^1

64 1 5

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
5%

Passbooks

5Vz%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

i k
NSUREW'

6% 

$5,000 minimum . 
2 year certificate

5%% 
$1,000 minimum 

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

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

■v
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

NAUJIENOS, CHICAGO I, IMi— FRIDAY, JULY 17t 1970
✓

galima spręsti, 
Lietuvių Taryba joje ras gerai 
organizuotą talkininkų bend
ruose darbuose.

— Šiandien (7.17) 7 vai. Kelly 
parke, 4150 So. California Ave. 
bus viešas nemokamas koncer
tas. Orkestras iš 30 profesio
nalų ir 40 Kelly aukšt. mokyk
los mokinių gros lietuvių, len
kų, meksikiečių, vokiečių ir ki
tų tautų dainas bei melodijas.

— Louis Dokas praneša, kad 
liepos 19 d 12 - 8 vai. Marquet
te parko 9 ir 10-je sekcijoje 
organizacijii taryba ruošia pa
triotinėmis nuotaikomis pikni
ką. Bus dalinamos Amerikos 
vėliavėlės ir patiekti tradici
niai piknikų valgiai, Organi-’ 
zacija yra veikli ir gina Čika
gos pietvakarių gyventojų rei
kalus.

kad Čikagos 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, r 
tinkamam asmeniui.

RIS vyresnio amžiaus moters draugys
tei. Lengva namų ruoša ir virimas. 
Gyventi^ mažame privačiame bute,

Gera alga ir namai 
Skambinti teL

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015
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— Visų trijų kuopų šauliai 
privalo dalyvauti Pavergtų Tau
tų parade, kuris įvyks liepos 18 
d. 12 vai. Visi šauliai renkasi 
11 vai. ryto, kiekvienas prie sa
vos vėliavos ant Wacker pi'.,
tarp Wells ir State St. šauliai, 
kurie turi uniformas — unifor
muoti, o šaulės, kurios turi — 
uniformuotos arba tautiniais 
rūbais. (Pr).

— Stasys Baranauskas, vie
nintelis mūsų dramatinis teno
ras solistas, su savo koncertais 
aplankęs Europos, Pietų Ame
rikos, Australijos ir JAV kraš
tus ir visur susilaukęs puiku] 
muzikos kritikų įvertinimų 
spaudoje, laimėjęs 
festivalyje pirmąją vietą vyn-ų 
sekcijoje visame Midwest re
gione, atlikęs pagrindines par
tijas Fausto, Carmen, Aidos, 
Trubaduro, Pajacų, Cavaleri- 
jos Rusticanos, Toscos, Graži
nos, Lokio, Maro, Danos, Fide
lio, La Forza del Destino ope
rose ir su Stuttgarto simfoni
niu orkestru įdainavęs savo 
plokštelę, atliks giliai dramati
nę partiją simfoniniame kon
certe Orchestra Hali, 
bus rugsėjo 5 d. Chicagoje.

— A. Beniulis dviem savai
tėm išvyko pasižvalgyti po pie
tinius steitus. —o perkrausty- 
mo įsipareigojimus atliks K. Juš- 
kėnas ir A. Kučinskas.

Tribune

kuris

♦ Čikagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubas kviečia visus 
j pikniką liepos 19 d. 1 vai. p. p. 
Bruzgulienės sode, prie Tautinių 
kapinių. Liros Ramonio orkest
ras. Bus visokių valgių ir gėri
mų. (Pr).

Š

Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarvietę, kuri yra ant pat Atlan
to vandenyno ir turi visas sąly
gas, apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus metus 
svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305-844-3388. Kelias A1A (Pr)
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MODEL MAKER 
wuiAamam aoxxx^xxxux. otlclluuiuli lcj 

Experienced model maker for RO 4^151 arba rašyti: % Box 288. 
research and development dep
artment. Steady full time job.

Good pay plus all company
t .benefits. 

Come in or phone.
Ask for ED TISCHLINGER

M PL INC. • ’
1820 W. ROSCOE

248-3810
An equal opportunity employer

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

experienced

MEN.
.- v?. - ... '

High Union Scalenus many benefits.
Work in a clean, pleasant shop. No 

floaters.

APPLY SERVICE MANAGER.

HUB j FORDz
3220 MILWAUKEE AVE.

Work in a clean, pleasant shop. No

LAYOUT MEN
FITTERS

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

ployment.
APPLY IN PERSON 

CORBETT STEEL INC.
6001 So. OAK PARK AVE.

CHICAGO, ILLINOIS

Seating

VARIED DUTIES.
Inside vork. Days.

Many Benefits.
Mr. KNOLL ' ' 629-8100

AMERICAN
STANDARD CO. .

ADDISON, ILL.

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.
Apply in person.

NATIONAL DAIRY COUNCIL 
111 No. CANAL ST.

NATIONAL DAIRY COUNCIL

AUTO -MECHANIC
JOURNEY MAN 

with tools. Must know front 
ends. North side. Good phy.

Steady job.
Call DENNIS 227-9748

3 N EN 
needed to assist manager 

shampooing carpeting evenings. 
Married preferred.

Car necessary.
86?>-5957

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BEAUTY SALON
Established Business.

2,000 dolars.

CALL 
472-6441 or 784-2567

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIAU BIZNYJE

bėti angliškai.

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

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

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

? ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria

PILKAME, PARDUODAME, MAI- 

Parūpinamet paskolą, visokeriopą ap-
NOME įvairaus dydžio namus visur, 

draudą, veikia notariatas.

NO R VILA 
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

> ** *
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tinėje pasaulio moterų auditori
joje. Jos pasakė įspūdingas kal
bas, prašydamos pasaulio mo- 
terų talkos kovojant už viso pa
saulio tautų, jų tarpe ir Lietu-

ARK.
I 3

4&5 41
S?
111

w

CONN, j

1|del 
f MD.

I D.C.

& 4 $

5
miss.

GIRL FRIDAY

Insurance Broker, typing & 
insurance exper. required.

CALL 
348-5124, WA 2-0400

CLERKS
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

z

GENERAL OFFICE 
Light typing, billing and Ans

wering phone. 5 day week.
9 to 4:30 

1727 So. STEWART AVE.
Phone 421-6111

EXPERIENCED
FULL CHARGE

BOOKKEEPER • .
FOR 2 GIRL OFFICE 

Manufacturers 
Representative.

Sales. 5 Day Week.
Call Mr. HOFFMAN

736-5807

GENERAL OFFICE HELP
Varied duties, typing, shorthand 
or speed writing, overtime re

quired. Southwest side.

Call 522-0600.

z
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir

karnas greit sąžiningai ir garantuotai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

Turiu leidimus dirbti mieste ir

■rstatau senus vf-

air-conditioning I naujus ir senus na-
J'. J...7 . .„'-A.....'" -
■stogų rinas (gutters)._ Darbas atlie-

A. & U INSURANCE & REALTY ■ 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigus automobilię draudimai.

HOME INSURANCE
Call: Frink Zapells 
3208% W. 95th SL 

GA 4-8654
blate Farm He and Casualty Company

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS m LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

V

g
■ i

vos, laisvo apsisprendimo teisę, kišo jį į brezentinį maišą siųsti 
Užmezgė daug naudingų ryšių 
su įvairių kraštų moterimis, iš
dalino pundus informacinės li
teratūros. Laimingu sutapimu 
suvažiavimo dienomis dienrašty 
“San Antonio Express” pasiro
dė David Lawrence straipsnis 
apie Baltijos kraštus, sustipri
nęs abiejų lietuvių pareiškimų 
svorį.

jo “lavoną” namo. Marinas iš
buvo 6 valandas lavoninėj, ta
čiau dabar žada pasveikti.

LONDONAS. — Britų diplo
matinėj tarnyboj buvo, bet da
bar pasitraukė, princas Wil
liams, Gloucesterio kunigaikštis. 
Jis tarnavo Nigerijos ir Tokijo 
ambasadose. Buvęs diplomatas 
yra 28 metų karalienės Elzbie-

5
3' 15;

m
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K. ER IN GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

TEL. VI 7-9327CHICAGO, ILL.

z

Apskaičiavimai nemokamai.
--t-r— — ... . -   t.-

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL- 

4444 So. Western Aven 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

A.

m

FU,

A AB ALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit ,
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kad*

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namu, automobi
lių. gy 

| katos 
Patogios išsimokė 

limo sąlygos.

i
&

>■I

Lietuvės įvairiomis progomis pusbrolis, devintas kandida-
pasirodė pasipuošusios tauti
niais drabužiais, patraukusiais 
daugelio dalyvių dėmesį. Jos nu-

_■  \ _ -L . fea A ■

gabeno lietuvišką trispalvę, uŽė-
musią tinkamą vietą laisvų val
stybių vėliavų tarpe.

Konvenciją sveikino preziden-
tas Nixonas. Pagrindiniais kai-

tas į britų sostą.
% - w

TORONTO. — Kanadoje 
vėl padaugėjo bedarbių ir bir
želio mėnesį siekė 6.6%.

EVIAN LES- B AIN S. — Pa
saulio Liuteronų federacijos su
važiavime kalbą pasakė katalikų 
kardinolas Lan Willebrands,

čiai. Pažymėtini du: Mrs. Claire g^Qj^s pirmininkas Vatikane.

Azijos galvoseną ir pasaulio kri
zę ir Texaso valst. buv. teisin

Lee Chenault, kalbėjusi apie

gumo žinybos vadovas W. Carr, 
nurodęs reikalą skelbti “kry
žiaus žygį” prieš vad. revoliu
cines nuotaikas, tiesiančias ke- 

. lią komunizmui įsigalėti krašte.

)ės, svei- 
biznio.

• J. B AC EV li-IUS 
6455 5*, K»dzi« Ave. PR 8-2233
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Rudenį bus renkami Atstovę Rūmę nariai, šiuo metu demokratę yra 247 ir respublikonę 187.
svajoja paveržti iš demokratę 31 vi^ą ir pasidaryti daugumos partija.

i

Respublikonai

t?
PASAlilO JAUNIMO AS m
BAIGĖ PROPAGANDOS TORGAVIETĘ

NEW YORKAS, Jungtinių Tautų globoje surengta Pa-
_ _ _____ ______ ___________ dageli .dalyvių Jr.;

stebėtojų. Jungtines Tautos tikėjosi gauti is jaunimo atstovų: 
naujų idėjų, naujų minčių pasaulio problemoms spręsti. Tačiau

šaulio Jaunimo Asimblėją pasibaigė nuyyli

Gaisrai Rivieroje
PARYŽIUS.

Kareiviai dirba 
britų uostuose

LONDONAS. — Britų uostų 
darbininkų streikas privertė vy
riausybę pasiųsti į uostus ka
riuomenę. Kareiviai nekraus 
laivų siuntimui į užsienius, tik 
iškraus gendančias prekes, mai
sto produktus ir naftą.

Streikuoja apie 47,000 uostu 
darbininkų. Uostuose stovi *150 
pakrautų laivų. Kai kur jau pra
sidėjo prekių supirkinėjimas ir 
atsargų sudarinėjimas. Vyriau
sybė paskelbė pavojaus stovį ir 
pagrasino pirkliams nekelti pro
duktų kainų, nes vyriausybė 
gali įvesti kainų kontrolę.

šis streikas yra rimtas ban
dymas naujai konservatorių vy- 

j riausybei, kuri žadėjo prieš niū

Egipto valdžios partijos su
važiavimas įvyks liepos 23 d. 
Tos partijos vadas Aly Sabry 
Maskvoje pareiškė, jog Egiptas 
savo skolas Sovietų Sąjungai 
pradės mokėti 1972 metais. Egip 
tas gavęs iš sovietų ilgalaikius 
kreditus ir visus jam siunčia
mus ginklus gavęs skolon.

Kartu su Nasseriu iš Mask
vos į Egiptą sugrįžo apie 200 
aviacijos lakūnų, kurie mokėsi 
skraidyti Sovietų Sąjungoje, 
pietiniame Kazachstane. Mano
ma, kad po šios kelionės Nasse- 
ris pasidarys dar karingesnis ir 
dar dažniau ims kalbėti apie Iz
raelio sunaikinimą.

Tuo tarpu Izraelyje lankosi 
Amerikos karo aviacijos delega-

Washingtone kalbama,
kad tai prezidento Nixono vy
riausybės gestas, siekiąs paro
dyti Izraelio vyriausybei ir so
vietams, kad Amerika Izraelio 
nepaliks likimo valiai-. Galvoja-

ei ja.

Rivieroje, tarp
Marselio ir Nicos, siaučia gaiš- i kimus reformuoti darbdaviu — 

i. Darbo 
unijos jau tada .žadėjo Jokioms 

L Dabar

rai. Jau sudeginta apie 25,000, darbininku santykius

325
4aio^’mmų' Tr&^^umųL‘ tąnaįĮ _____

kūs vėjai gaisrus atgaivina it; reformoms priešintis.
llišį-ragino liuteronų vadus ieš-__________________ __ ___ _~ ___
koti bendrai su katalikais ke- svarstymui. Dalyvavo 600 atstovų iš 113 šalių, tariau komunis- l
lių į vienybę. ■ ■■ i. . ...i. , . .. i

juos išplečia. Sudegė nemažai ■ uostų darbininkai išbandys vy-
šis suvažiavimas laiką,praleido ginčams ir procedūros klausimų ’ vasarotojų vilų, jų tarpe vie-1 riausybės griežtumą ir kartu įs- 
ffuarstxrmm .Tlalwavn 600 a+_c+nznt iŠ 11R Soliu foiion Irnmnnic- Į __ rl-’______ _____________ . . . , ,

iams pavyko ne tik su savo delegacijomis asamblė ją dominuoti, į švietimo ministeriui. Iki šiol 
WASHINGTONAS.   Vice-Į bet pavyko įlysti ir į kitų, demokratinių šalių deleg: eijas. Asam !

priklausanti Prancūzijos pės konservatorius nebandyti 
.— -------------- — _.J yaržyti unijų galios.

ma pasiųsti į Izraeli vizituoti 
kelis karo laivus ar aviacijos es-

Abu reikalavo: Vašingtonas tu
ri vesti griežtą užsienio politiką.

Suvažiavimas vyko aiškioje 
antikomunistinėje nuotaikoje.

(E)

DIRBANČIAI MOTINAI ' 
reikalinga patikima moteris. Lengva 
namų ruoša ir dviejų vaikų — 5 metų 
ir 8 mėn. amžiaus — priežiūra. Pri
vatus kambarys.. Susikalbėti angliš

kai. Susitarsime dėl algos. 
Geri namai tinkamam asmeniui.

Tel. 339-1010

tiiiiiiimiiiiaaiii 
JL T V ER A S 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 49th STREET 
T»U REpublifl 7-1941 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>
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Paroda Leningrade
Leningrade po pertraukos vėl 

veikia nuolatinė atbhitektūros 
paroda. Joje parodyti ir lietu
vių architektų pavyzdžiai: Vil
niaus Žirmūnų gyvenamųjų na
mų rajono vaizdas, be to, paro
dytas, G. Valiuškip suprojektuo
tas namas Antakalnyje ir 10 
aukštų pastatas, kurio autoriai 
yra architektas E. Tamoševičius

prezidentas Agnew, kurį labai 
mažai kas Amerikoje žinojo 
prieš rinkimus, dabar pasida
rė toks populiarus, kad kelios 
įmonės ėmė gaminti su jo at
vaizdu marškinius ir laikrodžius. 
Iš tų įmonių kėlios šalpos orga
nizacijos jau gavo 25,000 do
lerių, vietoj atlyginimo vicepre
zidentui už leidimą naudoti jo 
atvaizdą ir vardą.

MASKVA. — Sovietų auto-

blėja paskelbė Amerikai ir jos politikai net aštuonis

Austrijos delegatas pavadino 
tą asamblėją ‘‘propagandos tur
gaviete”. Ameriką pasmerkian
čias rezoliucijas perskaitė Ku
bos atstovas ir visa Asamblėja 
jas priėmė neskaičiusi teksto ir 
į jį neįsigilinusi. Rezoliucijas 
paruošė komisija sudalyta iš 
Kubos, Pakistano, Ginėjos ir
Rytų Vokietijos atstovų. Kada 
buvo pasiūlyta rezoliucija smer- 

mobilių pramonė savo gaminių'kianti Sovietų Sąjungos impe-
«■ «• « _ a T •  ’ • _ 1 •  _ X. - T   .—T a

lasmerkimus.

VRI4IKKK ŽINIOS

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininkę Ir Darbininkių

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

areas required.
Can FRED OHADI 

376-722.
• G. G. I.

4420 So. WOLCOTT

UŽVAIZDĄ - SARGAS
Poilsio ir žaidimų pastate. 

Dviejų kambarių butas. 
Gali būti vedusiu pora.

Kalbėti angliškai. 
Teirautis tel.

ST 8-6578 po 5:30 vakarais.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti

I j 

u
JUOZAS (JOE) JURAITIS

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

Savo naminę vaisty spintelę reikia 

laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody* 
; ...............
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįyyktv klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik* 
rinti, kokly vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiem neti*

nepaprastai švariai ir tvarkingai ūž

ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktę klaidę, nes vaistę su- 
įC **_ _ “ ‘ ‘ __ 1 _Zu

rinti, kokię vaistę trūksta ir įuos pa- 
r“/\ 

kėtumui pasiruošę^.

ir inžinierius K. Sližys. .
Monumentalią skulptūrą pa

rodoje atstovauja paminklas Pir- 
čiupiuose, sukurtas G. Jokūbo- 
nio ir architekto V. Gabriūno.

(E)

modelių nekeičia kasmet, kaip/rializmą, Čekoslovakijos okupa- 
daroma Amerikoje, šiais me-Įciją ir kišimąsi į Viduriniųjų 
tais Gorkio aūtomobilių fabri-.Rytų konfliktą, pirmininkavęs 
kas pirmą kartą po 14 metų iš-1 palestinietis atstovas pareiškė, 
leis^naujos išvaizdos “Volgos” 
automobilius.

KENNEWICK. — Netoli Wa
shington© buvo rasta priešisto
rinio dramblio iltis, kuri moks
lininkų nuomone, gali būti 10,- 
000 metų senumo. Utis buvo 
upelio dugne, kurį pradėjo kasti 
kelią tiesianti darbininkų grupė.

ALLENTOWN. — Policija 
nustatė, kad trečiadienio kelių

daroma Amerikoje, šiais me- ciją ir kišimąsi į Viduriniųjų
— « . • . . « a A « • ’ va t - • M • * • •
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SIUNTINIAI
I LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas |vairię pre*
kip. Automobiliai, šaldytuvai,

maistas, pinigai.

ZXkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS
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Apie paslaugumą
Vaizdais naktį Vilniuje, ties 

autobuso sustojimo vieta ir vė
liau pačiame autobuse. Dvi mer
gaitės, autobuso sulaukusios, 
greit įlipa, bet pamiršta Įmygąs

kad nebėra laiko svarstyti dau
giau rezoliucijų.

Du negrai, abu atvykę atsto
vauti portugalų valdomos An
golos, posėdžių salėje susimu
šė. Pietų Korėja, Pietų Vietna
mas ir Tautinė Kinija negavo 
balso, nors specialus taisyklių 
komitetas anksčiau buvo nu
sprendęs, kad kalbėti galės visi 
delegatai.' Prieš asamblėjos ati- 

____ ______ darymą buvo nuspręsta, kad de- 
kuriame užsimušė 7 vaikai irt legatai turės būti nesenesnijeaip 
52 buvo sužeisti, turėjo visai 
sudilusias užpakalines padan
gas.

nelaimėje sudužęs autobusas, 
kuriame umuuuoc < .omai .. į

numaiua. vraiuna pn&u .
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja

lietuviai. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.
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REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS 
xxxxxxxxExxxxxxixxxxxxxxxx
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ant suoliuko. Greit paspaudžia 
signalą, išlipa, lekia atgal, bet... 
vairuotojas nelaukia ir nuva
žiuoja.

Keleiviams protestuojant, vai
ruotojas atrėžia 20 amžiaus mer
gaitės neprapuls... Ar negalima 
būti paslaugesniems? — klausia 
gyventojas “Tiesoje” (geg. 20) 
ir pripažįsta, kad kai kas tai pa
miršta. (E)

TEL AVIVAS. -— Izraelyje 
mirė Moshe Haim Shapiro, vi
daus reikalų ministeris, ilgai 
tarnavęs įvairiose ministerių ka
bineto pozicijose. Jis buvo gi
męs Lenkijoj, Izraeliu atvyko 
1925 m.

NEW DELHI. — Sovietų už
sienio reikalų viceministeris Ni- 
kojai Firijubin baigė pasitari-

metų amžiaus. Praktikoje 
apie 32% buvo virš 25 metų.

Sovietų Sąjungos delegacijai 
vadovavo komsomolcų vicepir
mininkas, 33 metų “jaunuolis”. 
Jis smarkiai veikė ir kitų de
legacijų tarpe.

Amerikos negrų organizacijos 
atstovas išsivežė apie 50 delega
tų parodyti Harlemo. Jis ve
žiojo delegatus po blogiausiai

♦ Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris
iš Londono atvyki į Washing- 
tona. Jis paaiškh o Bonos vy
riausybės planus 
derybose su Sovietų Sąjunga.

♦ Valstybės departamentas 
pareiškė, kad jis 
apie naują sovietų planą Indo
kinijos konferencijai šaukti. 
Apie tokį planą paskelbė Indi
jos spauda.

'♦ Kambodijoje 
pasitraukdami iš kalnų kurorto, 
sudegino buvusio 
nouko vasarnamį.

♦ Amerika davė Kambodijai 
dar vieno milijono dol. vertės 
karinės paramos.

♦ Cedar Rapids nuskendo eže
re du čikagiečiai, vyras ir žmo
na. Jie bandė išgelbėti skęs
tantį sūnų, kuris vėliau pats iš
plaukė iš vandens.

♦ Prancūzijoje policija suėmė 
psichologijos dėstytoją iš Pa
ryžiaus. Jis kaltinamas pradė
jęs Rivieroje miškų gaisrus.

♦ Ateinantį mėnesį vyriau
sybė siunčia į pietines valstijas 
1,00 teisininkų, kurių pareiga bus 
žiūrėti, kad visos mokyklos būtų 
integruotos.

Scheel vakar

ateinančiose

nieko nežino

komunistai,

princo Siha-

Jie bandė išgelbėti skęs-

TAIPEJUS. — Tautinėje Ki
nijoje lankosi JAV armijos šta-

atrodanfiaa negrų geto vietas. Westoo-

i

if žįL, ~7-g B®

mus su Indijos vyriausybe. Indi
joje kalbama, kad sovietai ima
si naujos iniciatyvas Indokinijos 
taikos reikalu. Flrijubinas yra 
sovietų ekspertas Pietryčių Azi
jos reikalams.

Rodė' prostitutes, narkotikus, 
šiukšles, griuvėsius, aiškinda
mas, kad baltieji išnaudoja juo
duosius amerikiečius. Vienam 
delegatai paklausus, kam pri
klauso visi gatvėse sustatyti au
tomobiliai, amerikietis paaiški-

relandas. Jis čia bus keturias 
dienas.

no, kad tai narkotikų pardavėjų, 
prostitučių, jų išlaikomų agentų 
ir namų savininkų mašinos.
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gaisro liepsnose žuvo tik vienas. 
Jo automobilį kelyje apsupo 
liepsnos. Kiti keturi buvo su
žeisti.

Gaisrai siaučia ir Korsikos sa
loje. Gaisrus gesina apie 2,000 
ugniagesių ir savanorių padėjė
ju

Žuvo prie Suezo
TEL AVIVAS. — Prie Sue

zo kanalo Izraelio pusėje buvo 
nušautas Jungtinių Tautų pa
liaubų priežiūros narys, Švedi
jos majoras Bogvad. Jis žuvo:

Britų - prancūzų 
pasitarimai

PARYŽIUS.—Britanijos nau
jas užsienio reikalų ministeris 
Douglas-Home baigė pasitarimus 
su Prancūzijos vyriausybe. Pa
skelbta, kad ahi valstybės prita
ria Jungtinių Tautų vaidmeniui, 
ieškant taikos tarp Izraelio ir 
Arabų. Douglas-Home ir pran
cūzų užsienio reikalų ministeris 
Schumann sutarė, kad reikėtų 
vėl pasiųsti JT įgaliotinį dr. Gun-

kadrilę. Aviacijos delegacijai 
vadovauja Strateginės Oro Ko
mandos viršininko pavaduotojas 
generolas James Edmunson.

Izraelio gynybos ministeris 
gen. Dayanas pasakė kalbą avi
acijos mokyklą baigusiems la
kūnams. Jis pasakė: “Ne di
plomatai, bet jūs nulemsite atei
ties Izraelio saugumą ir likimą”. 
Izraelio aviacija lakūnus treni
ruoja dvejis metus. Į aviaciją, 
paprastai, stoja labai daug jau
nų vyrų, vos 5% patenka į mo
kyklą, kur apmokymas yra la-

1

nuo e^pti^iu talkos. Su juo nar .Tarrin,JeSkoti ryšiu su Iz-
buvęs Naujosios Zelandijos ka
rininkas, majoras Fox buvo su
žeistas.

Prie Suezo kanalo nuo 1967 
metų karo paliaubų žuvo jau du 
Jungtinių Tautų komisijos na
riai.

Elta vokiškai

raelio Egipto bei Jordano vy
riausybėmis.

Abu ministerial aptarė ir ki
tus tarptautinius klausimus: In
dokiniją, Rytų-Vakarų santy
kius bei britų įstojimo į Bendrą 
Europos Rinką problemas.

Prancūzijos vyriausybė paten
kinta, kad naujas britų minis- 
teris ją pasirinko pirmam savo 
svetimos valstybės vizitui.

bai sudėtingas.
Izraelio laikraštis “Haaretz” 

puolė valstybės sekretorių Ro
gers, kaltindamas jį neapsispren
dimu. Rogers leidęs savo silp
nais pareiškimais sovietams įsi? 
tvirtinti Egipte, jų griežtai neįs
pėjęs ir taip privedęs prie da
bartinės padėties.

“Elta Pressėdienst”, Eltos biu
letenis vokiečių kalba, 5 n-je įdė
jo Vliko pirm. dr. J. K. Valiūno 
laišką JAV prezidentui R. M. 
Nixonui, informacijas apie PET 
delegacijos lankymąsi Vašing
tone, protesto raštus dėl UNES
CO veiklos, be to, dokumentuotą 
medžiagą apie 30 m. vykdomą 
religijos persekiojimą Lietuvo
je su lietuvių dvasininkų pa
siųstų memorandumų tekstais. 
Pateikti statistiniai duomenys 
apie gyventojų surašymą Bal
tijos kraštuose bei statistiniai 
palyginimai apie Baltijos kraš
tų žemės ūkio, pramonės plėtrą. 
Dar rašoma apie lenko įspūdžius 
iš okup. Lietuvos, apie turizmą 
ir kt. (E)

Sprogimas Belfaste
BELFASTAS. — šiaurinėje 

Airijoje pirmadienio protestan
tų demonstracijos praėjo ramiai, 
tačiau ketvirtadienį viename 
banke sprogo bomba, sužeis- 
dama 31 asmenį, iš jų devynis 
sunkiai. Sprogimas padarė žalos 
pastatui ir gretimiems namams, 
šiaurinėje Airijoje tai jau 55- 
tas sprogimas šiais metais.

š. Airijos valdžia atšaukė su
varžymus tavernoms ir jos da
bar bus vėl atidarytos iki 10 
vai. vakaro. Britų kariuome
nės 2,000 vyrų išvežti atgal į 
jų bazes, dabar liko tik 9,000 ka
reivių.

P. Korėjos seimas 
protestuoja

SEOULAS. — Pietinės Ko
rėjos parlamentas vienbalsiai 
pareiškė protestą prieš numato
ma Amerikos kariuomenės su
mažinimą. Priimtoje rezoliu
cijoje sakoma, kad joks karei
vių skaičiaus sumažinimas ne
pateisinamas, nes jis susilpnins 
komunistų atbaidymą nuo ka
ro veiksmų ir pakenks P. Korė
jos gynybai, šita rezoliucija bus 
siunčiama prezidentui Nixonui, 
Amerikos Senatui, Atstovų Rū- 

pirmininkui ir Jungtinių 
Tautų sekretoriui U Thantui.

Korėjos gynybos ministeris 
ateinančią savaitę Havajuose su
sitiks su Amerikos gynybos pa- 
sekretoriumi Davidu Packardu 
ir svarstys numatytą dalinių su
mažinimą.

mų

—. Esperanto kalba okup. Lie
tuvos mokyklose fakultatyviniai 
pradėta dėstyti 1968—1969 
mokslo metais. (E)
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Nepamirštamoji Petronėlė Milerienė
Vieneriems metams nuo jos mirties sueinant

— 1925 metais mano vyras ben
dradarbiavo. Padėjo jau anks
čiau JAV atsidūręs Kazys Sruo
ga, atsirado sponsorių. Pradė
jo eiti gelbėjautieji siuntiniai. 
Ypatingai jaudino tie, kurie 
buvo Milerių siunčiami: rūpes
tingas įpakavimas, o turinys — 
ne bet kaip sumesta krūva dė
vėtų drabužių ir kiek maisto 
priedo, bet viskas apgalvotai, 
smulkmeniškai parinkta — nuo 
adatos, siūlų iki švariai, tvar
kingai sudėtų įvairiausių gyve
nimui reikalingų daiktų. Lyg 
kokia artima, mylinti ranka 

“būtų viską dėjusi.
Atvažiavusi į Chicagą nuė

jau pas Milerius susipažinti, 
padėkoti. Iš karto į širdį krito 
miela Petronėlės šypsena, iš 
karto pajutau, kad po dirbti
nai šiurkščia laikysena slepiasi 
Povilo kuklumas ir nuoširdu
mas. Po kiek laiko norėjau už 
tuos vertingus siuntinius atsi
lyginti. Kur Tau! Išdidžiai at
sisakė. Paaiškėjo, kad juodu 
iš savo darbo santaupų šelpė 
ne tik savo gimines, atsidūru
sius Amerikoje, bet ir vis siun
tinėjo paketus į Vokietiją, pas
kui į Lietuvą, globojo kai ku-

Turėciau jaustis laiminga, 
kad gavau progos pažinti Ame 
rikoje tokius puikius žmones, 
kokie buvo Povilas ir Petronė
lė Mileriai. Deja, jiedu jau pa
sitraukė amžinybėn... Povilas 
— prieš keletą metų, Petronė
lė pernai, 1969. VII. 19 d. Reta 
buvo tai pora, kuri per visą il
gą vedybinio gyvenimo laiką 
išgyventų tokioj harmonijoj, 
tokioj meilėj, tokiu giliu susi
rūpinimu vienas kito gerove. 
Juose buvo įsikūnijęs tas prin
cipas, kuris man visad atrodė 
vedybų pagrindu: kada jis rū-lrjuos nepraktiškus menininkus 
pinasi, kad ji būtų laiminga, o Chicagoje. O patys gyveno la- 
ji sielojasi, kad jam būtų ge
ra. ..

Mano pažintis su Mileriais bu
vo atsitiktinė. Atsidūrusios su 
dukra tremtyje Vokietijoje, pa knygų. Jo sudarytosios biblio- 
tyrusios apie mano vyro Balio tekos galėtų pavydėti ne vienas 
Sruogos mirtį Lietuvoje, neži- diplomuotas lietuvis. Ir jis jas 
nojom kaip toliau tvarkytis, visas atidžiai skaitė, visad sten 
Neturėjom užsieny nei gimimų gūsi lavintis. Nekartą, stebint 
nei artimų pažįstamų, tad krei- Povilo Milerio gražius bruožus, 
pėmės į “Naujienas”, kur 1921 jo kilnią povyzą, ateidavo min-

bai kukliai. To savamokslio 
Povilo Milerio “išlaidumas” 
reiškėsi. supirkinėjimu visų 
jam pasiekiami^ lietuviškų

Auo

1914metų

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Midland Savings aptar- 
į nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalus visos mū- 
I su apylinkės. Dėkojame 
! Jums už mums parodytą 
I pasitikėjimą. Mes norė- 
į tume būti Jums naudingi 
> ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
| ‘ $20,000

«40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SOSS 

PHONE: 2S4-H7I

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate' 

(Minimum $5.000) 
/ -

tis, kad šis žmogus galėtų būti 
puikus prezidentas, minister is, 
jeigu jis būtų gavęs formalų 
mokslų.

Ir Petronėlė — graži, švelni, 
grakšti, taktiška ir geraširdė__
kiek pranašesnė buvo už ne 
vienų aukštą poziciją užiman
čią poniutę! /

Kartą, paprašyta, ji man pla
čiau papasakojo apie save.

Jos tėvai buvo Vincas ir Mag
dalena Kamauskaitė Petravi
čiai. Gyveno Jurbarke. Ten ir 
Petronėlė gimė 1895 m. IX. 6. 
šeima buvo didelė — keturios 
dukterys ir trys sūnūs. Tėvas, 
siuvėjas, nelengvai vertėsi, vai
kai padėjo tėvams ir vieni ki
tiems. Patys auklėjosi, stengė
si šviestis. Sesuo Marcelė mirė 
16 metų amžiaus dar pirmojo 
karo metu, Zuzana Petrukai- 
tienė ir Elzbieta Petrauskienė, 
taip pat bu broliai — Vincas, 
Jonas ir Antanas prisilaikė Jur
barko. Jauniausias, Antanas 
(vienintelis buvo baigęs gim
naziją), dar prieš keletą metų 
gyveno Lietuvoje eidamas Su
valkų Kalvarijos geležinkelio 
stoties viršininko pareigas. Vin
cas su Jonu yra buvę Ameriko
je, bet 1925 m. grįžo ir gyveno 
Lietuvoje per visą nepriklau
somybės laiką; Tėvas mirė dar 
prieš antrojo karo pradžią, o 
motina — tragiškomis 1941 
metų vasaros dienomis. Vy
riausias jos sūnus Vincas kar
tu su dukters Zuzanos vyru Pi
jum Petrukoniu, skulptorium 
Grybu, 38 lietuviais, įtartais 
komunistais, ir su apie 300 žy
dų buvo sušaudyti. Motina, 
pasislėpusi už krūmų, matė 
žiauriąją egzekuciją... gavo 
širdies smūgį. Neatlaikė.

Viso to Petronėlei pačiai ne
teko iš arti išgyventi, nes tuo 
laiku ji buvo jau Amerikoje.

Augo Petronėlė Jurbarke, 
bėgiojo panemuniais, prie Im
srės, ' ant pilliakalnio. Broliai 
pamokė skaityt rašyt, anksti 
pradėjo giedoti bažnytiniame 
chore vargonininko Jono Po
ciaus vadovaujama. Jautrią jos 
sielą žadino sklindančio Lietu
vos. atgimimo idealai, virpino 
jaunoji poezija. Per vietos va
karėlius, gegužines ji pradėjo 
•viešai deklamuoti eilėraščius, 
anksti susilaukė dėmesio.

1907 brolis1 Vincas pirmasis
iš šeimos išvažiavo į Ameriką, 
patraukė paskui’ save ir Joną. 
Pasiprašė ten ir Petronėlė, su
viliota gražau gyvenimo pasa
kojimų, atsiunčiamais vaiz. 
dais., 1913 m. pabaigoje atsi-
.dūrė naujame pasaulyje. Pa
teko į Kewanee, Ill., kur abu 
jos broliai, dar nevedę, gyve 
no. Vyresnysis dirbo mašinų 
fabrike, jaunesnysis mokėsi

kirpėjo amato. Mažame mies
tuke jaunai mergaitei, nemo
kančiai anglų kalbos, sunku 
buvo gauti dalbą. Ir gyventi ____ y ____#_____ ___
buvo nuobodu. Savo mažyčia- atybei materialinę paramą, pa

teligentai, paprastų darbinin
kų remiami, Tai jie rūpinosi 
Lietuvos pripažinimu de jure, 
rinko aukas, teikė jaunai val-

ine kambarėly palėpėje ji daž
nai pasislėpusi raudojo. Broliai 
rūpinosi kiek galėjo, išlaikė, 
aprengė. Po kelių mėnesių nu
vežė į Uhieagą. Ten prasidėjo 
naujas gyvenimas, nors nema
žiau vargingas. Tuoj kitą die
ną Petronėlė prisirašė prie “Pir 
myn” choro (jis tada tebesiva- 
dino 81-os socialistų kuopos 
choru). Brolis Vincas buvo įsi
tikinęs socialistas, visad į Lie
tuvą siuntinėjo šeimai “Kelei-

Pe t r onelė apsigyveno pas 
Kulikauskyš, šiaurinėje mies
to daly. Tęn išbuvo apie me
tus, tvark&kamharius, prižiū
rėjo mergavę, šeimininkai ža
dėjo jai mokėti po dešimt do-

koti darbą siuvykloje, kur pa
tys dirbo. - Galų gale ir nesu
mokėjo ir -darbo jai nerado. 
Susidėvėjo drabužiai, batai, 
nebuvo nei cento. O vis dėlto 
Petronėlė-Jebedainavo chore. 
Toks Juozas Markus, jau senai 
miręs, nuvedė ją į “dramatiš
ką ratelį” prie socialistų orga
nizacijos. Iš karto mergaitė 
susidomėjo^-teatru*.

Broliai sužinojo apie sesers 
vargą, atsiuntė pinigų, ^atva
žiavo, nupirko suknelę, supa
žindino su; jaunimu. Tuoj per 
vakarėlį į ją atkreipė dėmesį 
Bronislovas Laucevičius - Varg
šas, kurs režisuodavo mėgėjų 
spektaklius, paragino eilėraš
čius deklamuoti — iš karto Pet 
ronėlė apsidžiaugė pasiseki- 
riiu.

galiau parūpino mūsų, tremti
nių įsileidimą į JAV. Tai ne
pamirštini dalykai!

Po vaidinimų paprastai bū
davo šokiai, pasilinksminimai. 
Ir tai sekmadieniais, nes tada 
šeštadieniais dar tekdavo dirb 
ti. Sunkūs po to sekdavo pir
madieniai. ..

Dalyvaudama “Pirmyn” cho 
re, Petronėle susipažino su Po
vilu Milerių. Romantiška bu
vusi jų meilės pradžia. Neatsi
menu į kokią operą jie kartu 
nuėjo, bet taip susižavėjo ten 
atvaizduota poetiška meile, 
kad po to abu apsisprendė to
liau kartu eiti per gyvenimą.

1917. VI. 2. atliko kuklias 
santuokos ceremonijas ko
kiems dvidešimčiai bičiulių 
dalyvaujant. Apsigyweno šiau
rinėje Chicagos dalyje. Vaikų 
neturėjo. Jiems sukaupta, bet 
neišnaudota meilė spinduliavo 
kitiems. Ir nuo to laiko jau 
gyveno, dirbo, vaidino, daina
vo drauge. Petronėlė dalyvau
davo vis sunkesniuose veika
luose kai nepriklausomybės 
laikais JAV lankėsi S. Pilka, R. 
Juknevičius. Gudmano teatre 
buvo statyti S. Čiurlionienės 
“Aušros sūnūs”, ryžtasi net 
statyti operetes, kaip “Perico- 
la” ir daugybę kitų veikalų.

Abu Mileriai buvo principų 
žmonės, “Naujienų” rėmėjai. 
1925 m. jiedu lankėsi Lietuvo
je, Povilas vadovavo “Naujie
nų” ir “Vyčių” ekskursijoms, 
ilgai buvo veiklus vyrų choro

dalyvis. i
Bet ilgainiui chroniška liga 

pakirto Povilo jėgas. Visą eilę 
metų jis negalėjo apleisti na- 
mų< paskui lovos. Daug pri
vargo Petronėlė slaugydama 
savo vyrą. Ir kaip ji liūdėjo, 
kaip raudojo netekusi to savo 
taip brangaus “Širduko”! Iki 
senatvės išlaikiusi savo grožį, 
ji staiga nuvyto, nutilo, kol 
amžinai užmerkė akis 1969. 
VII. 19.

Prisimenant Milerių gyveni
mą kartu yra atskleidžiama jų 
kartos išeivijos aukso knyga. 
Ji neturėtų būti pamiršta. Sa
vo laiku Balys Sruoga ragino 
savo teatrologijos studentus 
rinkti medžiagą lietuvių teatro 
istorijai. Pats davė pradžią,

parašęs 1930 m. “Lietuvių teat
rą Peterburge”. Juo pasekė J. 
Butėnas, išleidęs studijėlę apie 
lietuvių teatrą Vilniuje. Vie
nas iš degamų mūsų teatralų 
išeivijoje uždavinys būtų pa
rašyti JAV lietuvių teatro isto
riją, apimant senosios išeivi
jos mėgėjų veiklą, lygiai kaip 
ir naujosios, daugiau profesio
nalų, pastatymus. O kaip vie
ni, taip ir kiti verti didelio dt 
mesio.

Tegu Petronėlės Milerienės 
prisiminimas būna paskatini
mu išlaikyti ateities kartoms tą 
laikotarpį, tą jaunų žmonių, 
daugiausia savamokslių veik
lą, kuriai jie visą savo širdį 
buvo atidavę.

Vanda Sruogienė

1970 Plymouth-Duster
Plymouth VolcM

Duster 2-Door 
Coupe

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylių, 
pigus leidimas.

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

balzekAs motor sales inc.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 
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INSURED

Pažangieji lietuviai susirink
davo daugiausio Mildažio sve- . 
tainėje (23 PI prie Lewitt ir 
Western Ave., kur dabar kaž
kokia dirbtuvė). Mildažis ma
žai imdavo už patalpą,-tai ten 
ėjo vaidiminai, susirinkimai 
su taip tada mėgiamomis pra
kalbomis, deklamacijomis.-Ten 
reiškėsi Jodas Stankūnas, Juo
zas Uktveris, Jonas Buragas. 
Visi jie jau mirę, kaip ir Varg
šas. Po jo? baugiausia režišava: 
Stankūnas, garsėjo artisčių ga
bumais veiklios Gulbinienė, 
Marė Žolienė, jaū įnirusi Ma
rija Dundubenė, kuri ir veika- 
liukus pati rašydavo, ir juos 
statydavo, Sarpalienė. *. . . V

PetroneU’sdaresi artistė. Vai1 
dino ‘‘Parduotoje laimėje”, 
“Kryžiuočiuose”, “Karo nuota
koje” (pagrindinėje rolėje) ir 
daug kitų.

Susidaręs. “Scenos Mylėtojų 
ra telis” - ■ gastroliuodavo Roše- 
landė. Ypač gyva veikla būvo- 
kai į Ameriką- atvyko Mikas 
Petrauskas, vėliau Stasys Šim
kus. Tas pastarašis tempera
mentingas muzikas dar labiau 
uždegdavo jaunimą; O šis — 
imlus, gabus tik norėjo viską 
sužinot, viską.išmokt, visur da 
lyvauti! Svetainėse sausakim
šai prisirinkdavo 300 — 400 
žmonių, entuziazmas buvo be
ribis. patriotiniai jausmai 
liepsnojo, būrė, jungė išeivius 
idėjiniai. ' y '

Vaidindavo čekų Sakalų sa
lėje, garsiosios ponios Addams 
Hull namuose. Halsted gatvėje 
(dabar tai Illinojaus universi
teto išlaikomas muziejus). De
koracijas samdydavo, taip pat 
kostiumus, perukus. Viskas iš 
savo kišenės. Džiaugdavosi, 
jei tik išlaidos padengtos. Gri- 
muodavosi patys, vieni kitiems 
padėdami.

Petronėlės gyvenimas kiek 
palengvėjo, kai ji persikėlė fcas 
Meilus, Milerio gimines, pra
dėjo dirbti siuvykloje uždirb
dama po 5 dolerius i savaitę. 
Atgavo kiek skolos iš Kulikaus
kų ir jautėsi laiminga niekam 
nebūdama našta.

Pirmojo karo kaip ir nepa^ 
juto.. Vis ėjo vaidinimai, ver
kimas, įvairūs susirinkimai. 
Juk tai tie lietuviai rūpinosi 
Lietuvos reikalais, negausūs in-
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• Highest savings interest rates allowed by law
• Compounded Daily (Paid Quarterly}

ASSETS OVER $143,000,000 • RESERVES OVER ^fiSSnli^L
$12,900,000. •gHll.ĮĮIgJ
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• v ' . Savings and Loan Association of Chicago ■ , .... ... '
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, IHinois 60632 847-1140 L

SERVICES ■ A Variety of Insured Savings Plans ■ Home Mortgage Loans ■ Christmas dub Accounts 
Vacation Club Accounts ■ Travelers Checks ■ United States Savings Bonds Z'

■ Free Savings Transfer Service ■ Free Parking •(
OFFICE HOURS ■ Monday & Thursday, 9 a. m. to 8 p. m. ■ Tuesday & Friday, 9 a. m. toJfpCm.]

■ Saturday, 9 a. m. to 12 Noon ■ Wednesday no business transacted
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Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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VL. BARONAS

Viešnagė Čikagoje

(Tęsinys)
Jūrų kapitoną St. Dagį, bai- 

?USI tą patį Navigacijos Insti
tutą Suomijoje kaip ir jūr. kap. 
Br. Krištopaitis, pasiekiau tik 
po kelių mėginimų su juo pa
kalbėti telefonu. Mat, tuo me
tu vyko kažkurios religi-1 
nės grupės konvencija, kurioje 
St. Dagys turėjo atstovo ar va
dovo vaidmenį, kuris jį buvo 
įpareigojęs toje konvencijoje da
lyvauti. Bet ir su juo pasikal
bėjau telefonu. Abu apgailesta
vome, kad negalime tą dieną su
sitikti akis-akin... ir apkalbėti 
laikus, siekiančius mažių ma
žiausiai 1936—1940 metus, kiek 
juos lietė Klaipėdos uosto tuo
laikinė pažanga ir jūrinis gyve
nimas.

Sutarėme, kai sekantį kartą 
būsiu Čikagoje, sėsti prie stalo 
ir “akis akin” pereiti Lietuvos 
jūrininkų istoriją, kaip ir pa
ties uosto kilimo apybraižas, nes 
visa tai labai mažai buvo pažy
mėta “Lietuviškoje Enciklopedi
joje”, ir visai klaidingai dabar 
jaunajai kartai pristatoma oku
puotos Lietuvos jūrinėje spau
doje. , .

Labai šiltai buvau sutiktas se
no bičiulio Leono Knopfmilerio, 
jūrų skautų veikėjo, pas kurį ir 
nakčiai apsistojau. Mudu riša 
tie laikai, kai “Budžiu” iš Klai
pėdos darydavome tolimas jūrų 
keliones, kuriose abiem teko iš
gyventi daug sunkių audringų ir

navojinvu ne tik valandų, bet ir 
dienu bei naktų. Taiks nuo lai
ko su juo susirašinėdavome. bet 
nebuvome matėsi net 35 metus. 
Savaime aišku, kad oo tokio lai- 
kotaroio buvo dauv ko nrisiminti 
anie bendrus Klaioėdoie gyven
tus laikus, o taio nat ir karo aud
ra be» pokario metus. Mudviem 
pašnekėsią truko iki po vėlybo 
pusiaunakčio ir dar pagyvėto 
sekanti rvta. kai paaiškėto, kad 
maloni šeimininkė, ponia Knonf- 
milerienė. yra tikra klainėdiškė. 
Trumpas laikas neleido man sve
čiuotis šioie malonioje Šeimbie. 
bet sutarėme mano sekančios 
viešnagės čikagoie metu vėl pas 
juos susitikti. Dar daug kam 
skambinau iš p. p. Knopfmilerių 
namu (anksti sekmadienio ry
ta) ir daug ka radau dar na
mie: visi kartojo tą patį “atva
žiuok pasikalbėti”, bet gaila — 
tuos kvietimus turėjau atidėti ki
tam kartui, nes mano lėktuvas 
jau 11 vai. turėjo kilti į Los An
geles—

Pora žodžių apie pačią Čika
ga: man be galo ši viešnagė pa
tiko, nes buvo šaltokas oras, kai 
lėktuvas nusileido — pamažu 
lynojo, Sėdint jau su L, Knopf- 
mileriu ir paskendus prisimini
mų įspūdžiuose, vėlai vakare 
pradėjo smarkiai žaibuoti, o kiek 
vėliau pasigirdo ir baisi perkū
nija. Neilgai reikėjo laukti, kai 
“prakiuro dangus” ir porą va
landų lijo “kaip reikia” — ne 
taip kaip pas mus Kalifornijoje... 
Nustojus lietui, buvo didelis vė

New Jersey mokyklose šią vasarą vaikai išeina specialu įmoniy ir 
įstaigų darbo kursą, kur jie susipažįsta su metodais, įrankiais ir dar* 

bo atmosfera. Tokius kursus turi 66 mokyklos.

jas, kuris taip pat apie vidunak
tį dingo, šitokių gamtos reiški
nių, primenančių Lietuvos gam
tą, nesu matęs jau virš 20 me
tų ir gal- todėl tai man Čikago
je padarė didelį įspūdį.

Trumpai — drūtai: “'
— I love You” (skolinys iš kaž
kurios orinio susisiekimo bend
rovės reklaminės antraštės tele
vizijoje).

Prieš keletą metų, kai mūsų 
jaunesnysis sūnus Kęstutis su 
marinų daliniu išvyko Vietna- 
man, vieną vidunaktį kažkas pa
skambino telefonu, paklausė, ar 
tai Bakūnų. šeimos telefonas ir,

Airtemp Imperial 
makes any room 

a living room

gavęs teigiamą atsakymą, pada
rė tokį labai trumpą pranešimą: 
“Jūsų sūnus Kęstutis-Viktoras 
Bakūnas laimingai pasiekė Viet
namą”. Ir viskas. Padėjo tele
fono ragelį — nebuvo laiko pa- 

Chicago klausti nei kas, nei iš kur skam
bina. Iš miego prikeltas, net ir 
nesusigraibiau, koks čia reika
las : nejaugi kiekvieno kario, iš- 
vykusio Vietnaman tėvams pra
nešama, kad sūnus ten jau nuvy
ko? O gal tik savanorių — ma
rinų (kokiu buvo mūsų Kęstutis) 
tėvams tokie pranešimai daromi? 
Bet... laikas užuomaršon nustu
mia daug svarbesnius įvykius, 
taip ir šis mūsų šeimoje buvo 
užmirštas, juo labiau, kad sūnus 
kaip laimingai į Vietnamą nu
vyko, taip laimingai iš ten po 
13 mėnesių lindėjlmo apkasuose 
ir džunglėse kovų zonoje (visą 
laiką sąlytyje stf priešo puola
maisiais daliniais) net nesužeis
tas grįžo namo, i i 
vo Dievo palaima
•kas yra Amerikos marinai ir kur

Po lietuvių koplyčios šv. Pet
ro Bazilikoje atidarymo, daug 
ekskursantų, koplyčios statybos 
aukotojų ir šiaip gerų katalikų 
nusivylė, nes plačiai garsintas 
tai koplyčiai vardas: “Kankinių 
koplyčia” buvo atmestas, padė
tas į šalį ir koplyčia tapo pava
dinta “Gailestingum Motinos” 
vardu. Todėl dabar sunku su
prasti dienraščio “Draugo” už
imtą liniją. Jis vis pila druską 
ant lietuviams padarytos žaiz
dos ir vis mėgina kalbėti apie 
“kankinių koplyčią.

Penktadienio “Draugo” pasku
tiniame puslapyje skaitome, kad 
“The New World” “įsidėjo ilgą 
pranešimą apie Lietuvos kanki
nių Aušros Vartų koplyčią”. (Čia 
“kankinių” rašoma su mažąja). 
Kitoje vietoje skaitome, kad Ma
rija ir Antanas Rudžiai “daly
vavo Kankinių (čia su didžiąja) 
koplyčios šventinimo iškilmėse’.’ 
Dar toliau skaitome, kad “V. J. 
Bieliūnai yra numatę dalyvauti 
Lietuvos Kankinių koplyčios pa
šventinime” (čia kankiniai ir 
su didžiąja raide).

kankinius ir kt., pasitenkinime 
garbingu “Mater Miseriocordine” 
vardu. Pačiai koplyčiai — nei 
šilta nei šalta, o kankinius gal, 
dar bus proga pagerbti kurioje 
kitoje statysimoje koplyčioje. 
Dar daug miestų visai neturi lie
tuviškų koplyčių. O tuo tarpu 
Vatikanui bus patogiau derė
tis su rusais. Aldona Anyta

Pieninės nesusitarė 
su unija

šešios Chicagos pieninės te-r 
bėra pieno išvežiotoji! streiko 
paliestos. Kai atrodė, jog susi
tarimui nebėra jokių kliūčių, 
staiga atsirado visai nenuma
tyta kliūtis: nepajėgė susitarti 
dėl sutarties patvirtinimo lai
ko. Pieninės stojo už tai, kad 
išvežiotoji! unija sušauktų sa
vo narius šį savaitgali sutarties 
ratifikavimui, o unija nusista
tė, kad narių susirinkimas 
turi būti atidėtas iki pirmadic- 

“Kankinius”, “Lietuvos į n io. . <■

Būtų labai gerai, jei “Drau
go” redaktoriai, kurie, tur būt, 
geriau už kitus žino visą “kan
kinių” pražuvimo istoriją Va
tikane, pagaliau susitartų ir tą 
koplyčią vadintų visi vienodai. 
“Kankinių” turėtų būti rašoma 
— su didžiąja ‘K”, jei ta koply
čia tikrai tokį vardą turėtų. Bet 
ji jo neturi ir reikėtų jį visai 
pamiršti. Aukos, juk, surink
tos, patriotizmas pakutentas, 
koplyčia pastatyta, tai tik mels
kimės ir nepūskime miglų tau
tiečiams į panoses.

To paties “Draugo” vakarykš
čiame pirmame puslapyje, visai 
teisingai ir kukliai, minėta kop
lyčia vadinama “lietuvių koply
čia šv. Petro bazilikoje”. Pata
riu ir kitiems redaktoriams pa
sekti pirmo puslapio redakto
riaus keliu. Užmirškime Vati
kane nekenčiamus “Aušros Var
tus”

inoma, tai bu- 
nes visi žino

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 
BIVs.

• 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. Call or 
come in. And get an Imperial and start 
living again.

AUTHORKED AIKTEMP DEALER

ENTER THE QUIET WORLD OF AIRTEMP AIR CONDITIONING i

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

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

jie pirmoje eilėje siunčiami ka
ro lauke... Kita •’ ertus, ne visi 
kariai žūsta ir nelvisi būna su
žeisti. ■ V.

Ir tik dabar, po kelerių metų, 
grįžtant iš Čikagos |Į Los Ange
les, man paaiškėjo 
čio pranešimas af>i j mūsų sū
naus laimingą atvy :imą į Viet
namą. štai •— toki i pranešimų 
labai trumpa, bet lai ai reikšmin
ga “istorija”, nes 
stambiomis raidėn is įrašytas 
vieno lietuvio varda s.

Vos pakilus iš čik igos O’Hare 
aerodromo ir pasiejus reikiamą 
aukštį, kada galim; 
dynių diržus, grakšti stewar
dess^ pasiūlė žurna ų ir laikraš
čių pasiskaitymui, k< l bus pradė
ta pateikti cocktail’i ai, o paskui 
pietūs. Neturėjęs aiko žvilg
terti į Čikagos spaidą ten bū
nant, pasiėmiau sekmadienio lai
dos “Chicago Sun-Tonnes” (bir
želio 21 d.), kurį, kaip papras
tai darau, perverčiau nuo “A iki 
Z”. Mano dėmesį ps traukė laik
raščio sekmadieninis priedas 
“Chicago Sunday , 
“Parade” magazinas, 
name puslapyje ak 
stambi antraštė: “This is Your 
Son Calling From Vietnam”. 
Staiga prisiminiau aną vidunak
čio pranešimą apie ihūsų sūnaus 
atvykimą Vietnam an... Skaitau... 
ir džiaugiuosi. Rašoma apie lie
tuvį ^leksandrą Jankauską 
(Alexander Yankaskas), kuris, 
savo žmonos padedamas, kaip 
radijo specialistas-mėgėjas iki 
šiol Vietnamo karo metu yra per
davęs 23,892 radijo pranešimų 
tėvams, giminėms ar draugams 
iš Vietnamo, ten nuvykusių gin
ti laisvę ir nepriklausomybę, ku
rios likimas padėtas ant svars
tyklių, didesniu svoriu svarsty
kles traukiančiu raudonojo koš
maro gelmėn. Jankauskas (Yan
kaskas), gyvenąs New Jersey 
šiaurinėje dalyje, yra užsitar
navęs nepaprastos pagarbos ir 
padėkos savo radijo tarpininka
vimu tarp Vietname esančių ka
rių ir čia likusių artimųjų.

Straipsnyje paduodama ir ke
li pavyzdžiai pasikalbėjimų, ku-

no vidunak-

joje labai

atleisti sė-

Sun-Times” 
i, kurio vie- 

vėrė labai

riuos jis perduoda (savo radijo 
stoties pagalba) telefonu iš Viet
namo su ne tik Amerikoje, bet 
net ir 12 užsienio valstybėse gy
venančiais artimaisiais. Daugu
ma, esą, džiugūs ir laimingi pra
nešimai, bet pasitaiką ir labai 
liūdnų. Vienas tokių: vyro bal
sas iš Vietnamo: “Kodėl Tu man 
nerašai”? Moteriškas, atsaky
mas iš Amerikos — “Tu po kė
lių dienų sužinosi, kai gausi per
skyrų (divorso) dokumentus”.

Jankausko radijo (ham) sto
tis (AFB2DBF) yra viena iš 165 
mėgėjų stočių, kurios dalyvauja 
taip vadinamoje MARS — Mili
tary Afiliate Radio System pro
gramoje, kurioje bene žymiausiu 
bendradarbiu yra sen. Barry 
Goldwater, turįs į klubą apjun
gęs bent 25 operatorius, kas jo 
stotį įgalina veikti ištisas 24 va
landas. kai tuo tarpu Jankaus
kas kartais irgi “kalba ar kal
bina” 24 valandas, padedamas 
tik savo žmonos ir vyresniojo 
sūnaus, kai tuo tarpu mažesnieji 
vaikai atlieka namų ruošos dar
bus.

Tokia šeima Amerika didžiuo
jasi ir dar daugiau pagrindo di
džiuotis turi Amerikos lietuviai, 
nes tokios kilmės, neabejotinai 
jis yra.

(Pabaiga)

@SKI ‘*1
Kas tik turi gera skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC 
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

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

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

CRANE SAVINGS and Loan Association

CRAHEw1 

fktlP LOAN A***.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

5% on
investment 

account

1 /v mokama vieny 
“ metu certrfi- >

A cafams. Mažiau-
sia $5,000 
ar daugiau

on two 
years

• certificates

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti nauįą mūsų namą.

INSURED
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.: 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro: šešta 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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 diena, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Tęskime kovą pavergtiesiems išlaisvinti
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė pasmerkė 

Sovietų Sąjungą dėl Įsiveržimo į gimtinį mūsų kraštą. 
Sovietų okupacijos Lietuvoje ir kitose Pabaltijo valstybė 
se nepripažino. Nepripažintas ir Lietuvos Įjungimas Į 
Sovietų Sąjungą. Okupacijos ir prijungimo nepripažino 
demokratinė-prezidento Roosevelto vyriausybė, jos ne
pripažino respublikonų prezidento Eisenhowerio vyriausy 
bė, jos nepripažįsta ir dabartinė prezidento Nixono vy
riausybė.

Bet vien nepripažinimo neužtenka. Sovietų Sąjunga 
labai norėtų, kad prieš lietuvių tautą padarytas nusikal
timas būtų sankcijonuotas, bet grobikui jokios teisės 
nepripažintos. Kad sovietų imperijos valdovams būtų 
išblaškytos bet kokios mintys apie Pabaltijo ir kitų tautų 
pavergimo legalizavimą, nesitenkinta vien atsakomingų 
vyriausybių atstovų pareiškimais, bet šiuo reikalu Ame
rikoj pravestas Įstatymas.

Įtakingas demokratų partijos senatorius Paul Doug
las, ilgai taręsis su lietuviais ir kitų pavergtų tautų at
stovais, 1959 metų liepos 6 dieną pasiūlė JAV senatui 
rezoliuciją, smerkiančią ekspansinę sovietų politiką ir 
stiprinančią pavergtųjų viltis. Sen. Douglas rezoliucijai 
pritarė tuo metu Įtakingas respublikonų senatorius Jacob 
Javitz. Senatas vienbalsiai priėmė sen. Douglas paruoštą 
Pavergtų Tautų Savaitės rezoliuciją.

Toje rezoliucijoje buvo išvardintos šios rusų paverg
tos valstybės: Lietuva, Latvija, Estija, Vengrija, Len
kija, Uraina, Čekoslovakija, Rutenija, Bulgarija, Rytų 
Vokietija, , Kinija, Armėnija, Azarbeidžanas, Gruzija, 
Šiaurės Korėja, Albanija, Idel - Ural, Tibetas, Turkes
tanas, šiaurės Vietnamas, Serbija,'Kroatija, Slovėnija 
ir kitos. Agresinę politiką komunistai pradėjo 1918 me
tais. Vienas tautas pavergė pačioje sovietų valdžios pa
grobimo pradžioje, o kitas tautas pavergė Antrojo Pa
saulinio karo metu arba jo pabaigoje.

Praėjus porai dienų 1959 m. liepos 8 dieną, JAV at
stovų rūmai priėmė tokią pačią rezoliuciją, kokią buvo 

■ priėmęs Amerikos senatas. Rezoliucijos buvo pasiųstos 
tuometiniam prezidentui Eisenhoweriui pasirašyti. Pre
zidentas kelias dienas tarėsi su artimiausiais savo pata
rėjais, bet liepos 17 dieną jis jau pasirašė Amerikos 
politiką pavergtų tautų atžvilgiu nustatantį Įstatymą. 
Amerikos politika rusų pavergtų tautų atžvilgiu nusta
tyta ne vien prezidentų arba Valstybės Departamento

trims mėnesiams ________ $5.00
vienam mėnesiui $1.75

Kanadoje:
metams  $20.00 
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams. $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui$2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
ILL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. '

Saugokime tautos atstovybę (7)

P. STRAVINSKAS
(Tęsinys)

Kas atsako už tuos LNT “ne
priklausomybės veiklos“ negra
žius dėsnius, už keliamas (tau
tinių org-jų vardu) mintis “nu
statyti komunistinę valsty
bės santvarką?;

Formaliai, žinoma, atsako LN 
Talkos steigėjos tautinės orga
nizacijas, išskiriant tik LAS, 
kuris 1962 metais iš LNT iš
stojo ir nuo LNT visų, dėsnių 
atsiribojo.

žiūrint į dalyką betgi iš es
mės, gal gi net ir likusios LN 
Talkoje organizacijos nėra už 
tuos negražius dėsnius atsakin
gos. Nėra atsakingos dėl to, 
kad gi tie dėsniai, kaip teko gir

sekretorių pareiškimais, bet JAV kongreso nustatytu ir 
prezidento pasirašytu Įstatymu.

Pavergtoms tautoms daromos skriaudos reikalu pa
sisakė atskirų Amerikos valstybių seimai, gubernatoriai, 
merai ir Įtakingi visuomenės veikėjai. Šiais metais Tlli- 
nois valstijos seimas priėmė Pavergtų Tautų savaitės re
zoliuciją ir pasmerkė sovietų politiką. Liepos 18 dieną 
Chicagojė ir kitose vietose bus ruošiamos demonstraci
jos, sakomos kalbos prieš kolonialinę komunistų politiką 
ir baisiai žiaurų pavergtų tautų išnaudojimą. Vietomis 
apsukresni politikai šį taurų amerikiečių sentimentą 
bando panaudoti rinkiminei savo propagandai arba sa
vo šeimos ar biznio naudai, bet pavergtų tautų atstovai 
turi budėti ir neleisti nukrypti nuo pagrindinio Pavergtų 
Tautų Savaitės tikslo — padėti pavergtoms tautoms.

Sovietų valdžios priešakyje tuo metu buvęs Nikita 
Chruščiovas labai supykęs ant JAV kongreso ir net prezi
dento Eisenhowerio. Jis pareiškė, kad Pavergtų Tautų 
rezoliucijos priėmimas yra kišimasis į Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalus. Jis pasakojo, kad Sovietų Sąjunga nesi 
kišanti į kitų valstybių vidaus reikalus, todėl jis reikalau
jąs, kad niekas nesikištų Į Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalus. Jis dar pakartojęs, kad santykiai su kitomis tau
tomis sovietų valdžios jau esą seniai sutvarkyti.

Amerikos lietuviai labai daug prisidėjo prie JAV po
litikos nustatymo pavergtų tautų atžvilgiu. Juo didesnis 
Amerikos gyventojų skaičius bus susipažinęs su rusų 
padaryta ir lietuviams daroma skriauda, tuo bus.naudin 
giau laisvės ir nepriklausomybės siekiantiems lietuviams. 
Sovietų agentai taip lengvai negalės įtikinti amerikiečių 
ir neleis rusams išnaudoti milijonus pavergtų žmonių. 
Pavergtų Tautų Savaitė yra didelis laimėjimas, bet ne
galima rankų nuleisti. Tos idėjos, į kuriomis pavergtų 
tautų atstovai Įtikino amerikiečius priimti Pavergtų 
Tautų laisvinimą skatinančias rezoliucijas, turi būti sklei
džiamos ir kitų tautų ir kitų valstybių atstovų tarpę.

Visas pasaulis turi žinoti, ką rusai padarė taikiai su 
kaimynais sugyvenusiai lietuvių tautai. ■ • Reikia, -kad jie 
nebandytų daryti jokių nuolaidų sovietų imperijos eks
pansijai. Nuolaidomis komunisto neapraminsi. Nuolai
dos neprives prie jokio susitarimo, nes nuolaidas komu
nistai skaito silpnybėmis. Sovietų ekspansiją gali sustab
dyti tiktai griežtas pasipriešinimas kiekvienam ruso 
žingsniui ir kruvinam jo darbui. —...' ■

“dėsnių” nesupratę, už juos gal 
gi “bent prieš Dievą” neatsako... 
Už juos pilnai “prieš Dievą ir 
prieš žmones”, netgi ir prieš

dėti, nebuvo LNT organizacijų 
visuotiniuose suvažiavimuose 
apsvarstyti ir priimti. Be to, jie 
taip suredaguoti, kad jų blogą 
mintį visokių politinių malve- 
racijų iš savo vadų ar vadų va
dų nesitikinčiam eiliniam “par
tiečiu!” pagauti nėra jau taip 
lengva.

Todėl aš, pasitikėdamas mū
sų tautininkų visumos žmonių 
gerais norais ir gera valia (ne- 
jtarinėdamas jų, kokiu negeru 
“talkininkavimu”, pvz., komu
nistams, esu linkęs manyti, kad 
visi tautininkai tos minties, ku
ri išreikšta LNT vadovaujamuo
siuose dėsniuose, savo galvose 
ir neturėjo. Jei taip, tai jie, LNT

Lietuvos teismą (pagal tauti
ninkų valdžios išleistą Tautai ir 
valstybei saugoti įstatymą) at
sako tik tas “genijus”, kuris to
kia maskuota forina anuos ne
gerus “nepriklausomybinės vei
klos “dėsnius” talkininkams su
galvojo, ir pakišo jų nesupratu- 
sioms mūsų tautinėms organiza
cijoms, visai taip, kaip panašią 
politinę malversaciją ir žongle- 
rystę padarė LN Talkos pirmi
ninkas 1966 metais, pakišdamas 
savo negražią “politinę rezoliu
ciją” Jaunimo Kongresui...

Kas dabar mūsų tautinėms 
organizacijoms (LTS, LLK ir 
LRS) daryt?

Aš sugesti  j uociau joms ne 
tik nuo minėtų LN Talkos “ne
priklausomybinės veiklos” dės
nių, bet ir nuo tos visos nelai
mingos “Talkos” vieną kartą ir 
visam laikui atsiriboti.

Aš manau, kad LN Talkos vei
kėjams, kurių net du (tai LTS 
Br. Nemickas ir LRS Br. Bie- 
liukas) planuoja ir siūlo Vliko 
tarybai Vliką, mūsų tautos at
stovybę, likviduoti, geriausia 
būtų pagalvoti apie savo “kon
federacinio pobūdžio organiza-. 
cijų” anti vilkinės sąjungos lik
vidaciją...

Kas reikalauja LN Talką 
šiandien panaikinti?

1) Pirmiausia, to reikalauja 
.paprasčiausia logika.

Gi LN Talka, kaip aukščiau 
minėjau, įsteigta dėl jos skir
tingų pažiūrų į Vliką, ypač į 
jo esmę ir teisinius pagrindus, 
ir į patį laisvinimo darbą.

Anksčiau (1955), kada buvo 
steigiama LNT, tiesa,- buvo tas 
pažiūrų skirtumas, bet dabar, 
kada 1964. V.22 d. “apsij tingi
mo protokolu” LNT org-jos atė
jo į Vliką ir kada jos savo pa
žiūras su Vliko pažiūromis iš
lygino, to pažiūru skirtumo jau 
nėra. Gi LNT org-jos pasirašė 
ir Vliko 1964.VI.22 d. atsišauki
mą, kur aiškiai pasakyta, kad 
Vlikas yra “laisvas, autentiškas 
tautos balsas ir jos valios reiš
kėjas nuo 1943 m.” : Ar berei
kia dar aiškesnio Vliko pažiū
ros Į jo teisinę prigimtį, kaip 
šis, kurią tautinės org-jos pri
pažino, pasirašė ir visam pa
sauliui paskelbė?!

Tai koks pateisinamasis pag
rindas šiandien laikyti joms ne
panaikintą . LN Talką, kuri bu
vo įsteigta dėl jų pažiūrų skir
tumo, kurio šiandien jau nėra?

Taigi, ir kodėl LN Talkos pa
naikinimo šiandien reikalauja, 
kaip sakiau, paprasčiausia lo
gika 1 į

2) Toliau, to reikalauja ir 
tautininkų geras vardas,, jų gar
bė.

Dziennik Chicagoski rašot 
“Reikalas stačiai skandalingas -

Kai LNT organizacijos, šian
dien jau atėjusios į Vliką ir pri- 
pažinusios teisingomis Vliko pa
žiūras, laiko nepanaikintą LNT, 
atstovaujančią Vlikuj priešingas 
pažiūrąs, tai daugis gali tas org- 
jas įtarti (ir įtaria) nenuošir- 
dumif, neatvirumu, veidmainys
te, netgi kėslais, “įvažiavus” į 
Vliką su savo “Talka”, kaip 
Trojos arkliu, Vliką sugriauti 
iš vidaus (tą gi rašo ir kol. J. 
Krygeris Laisvoje Lietuvoje).

•Man kažkodėl nesinorėtų ti- 
kėči, kad visi tautininkai, bent 
dauguma jų būtų tokie blogi. 
Toks gal yra tik vienas kitas, 
sakykim, iš tų vadų, kurie da
bar kėsinasi Vliką, kaip tau
tos atstovybę, sugriauti gerai 
užmaskuotų tikslų Vliko “refor
momis”.

Todėl aš ir manau, kad LN 
Talkos panaikinimas išeitų į 
sveikatą ir, dabar Vlike esan
čioms LNT tautinėms organiza
cijoms, kurios gal gi ir nekal
tai įtarinėjamos dabar blogais 
norais ir kėslais.

Pagaliau, kaip matėme, LNT 
vadovaujamieji dėsniai yra la
bai negražūs. Tautininkams pa
naikinus LNT, tuo pačiu būtų 
atsiribota ir nuo tų nevykusių, 
negražių dėsnių. Būtų tiesiog 
pasiteisinta prieš istorijos teis
mą — ar nė?
A-Kas daiyti su LN Fondu?

Tas LNF šiandien, reikia pa
sakyti, reiškiasi daugiau kul
tūrinių darbų parėmimu. Jis 
reiškiasi gražiai, ir dėl jo darbų 
šiandien nebūtų nieko priešingo 
pasakyti.

Tiktai, šiaip ar taip, jis yra, 
pagal jo ir LNT įstatus, LN 
Talkos padalinys, jos (tos LNT) 
žinioje esąs (tas pasakyta ir 
LE informacijoje, XVI t., 145 
psl.).

Todėl, mano nuomone, kar
tu su LNT reikėtų ir jį panai
kinti, bent jau jį perorganizuo
ti taip, kad jis toliau nebūtų 
(pagal savo statutinę paskirtį), 
anti vilkinės akcij oš finansuoto- 
jas, koks dabar formaliai jis

Kada jis bus perorganizuo
tas, tai juo galės pasididžiuoti 
ne tik tautininkai, bet ir mes 
visi, net ir tie, kuriuos tauti
ninkai laiko savo “priešais”, 
nors ir be pagrindo (kaip pvz., 
va, mane, prieš juos net ir ne
noromis kartais parašantį).

Taigi mano labai nuoširdus^ 
geros valios, gerų tikslų tauti
ninkams linkėjimas: panaikin
kite savo LNT, kuri šiandien 
niekam nereikalinga.

Buffalo diecezijos oficialus or
ganas “Magnificat” š. m. birže
lio 18 d. atspausdino karikatū
rą, kuri paniekinančiai tyčioja
si iš lenkų kilmės amerikiečių”.

Karikatūra vaizduojanti prie 
Baltojo Namo (Washingtone) 
senatorių Edmundą Muskie va
žiuojantį karietoje su karūna 
ant galvos. Washington© mies
tas perkrikštytas į Washinsky, 
o Smithsonian Institute pava
dintas Stašonian. Dviejų pa
grindinių gatvių “Paderewski 
Drive” ir “Kosciuszko St.” kam
pe iškabinta dešrų firmos iška
ba “Kiel basa Makers Interna
tional”, o apačioje parašas”... 
lenkai yra dideli patriotai”.

Dziennik skundžiasi, kad die
cezija įžeidžianti lenkų kilmės 
amerikiečių patriotizmą, persta- 
tydama juos tautiniu atžvilgiu 
esant šovinistais,, kurie tinka tik 
“kielbasoms” gaminti, o protą 
tebėturį feodališką.

Į lenkų protestus laikraštis 
paaiškinęs, kad karikatūra atsi
radusi ryšium su Pulaskio pali
kuonių pretenzijomis į Washing
ton© miesto dalį, kuri tariamai 
buvusi žadėta lenkų generolui 
Pulaskiui už dalyvavimą Ameri
kos išsilaisvinimo kare.

Dzieųnik Chicagoski ra
gina siųsti protestus į Buffalo 
diecezijos /kanceliarijai ir pa
čiam Buffalo vyskupui Woznia- 
kui (matyt taip pat lenkui).

Chicagos universitetas 
gavo $1,850,000

Fordo fondas paskyrė Chi
cagos Universitetui $1,850,000. 
Iš to pat fondo 1967 m. univer
sitetas buvo gavęs tris milijo
nus dolerių.

Pinigai skiriami įvairiems 
tikslams: paruošimui mokyto
jų, urbanistikos studijoms, pra 
vedimui Įvairių tyrimų ir t. t.

Suėmė Įtariamus padegėjus
šerifo policija suėmė du Įta

riamus Tįnley'Park aukštesnės 
mokyklos padegėjus. Tie pa
degėjai taip pat įtariami pade
gimu įvairių kitų (net trylikos!), 
įskaitant ir grybų bendrovės

A. Valiūnas ir A. Sima
navičius gerai pasirodė bai
darių kelionėje. Skautai-vyčiai 
Auksuolis Valiūnas ir Algis Si
manavičius dalyvavo baidarių 
kelionėje, suruoštoje Nottawasa- 
ga Conservation Authority, ir 
per 8 vai. nuplaukė 40 mylių, nu
galėdami eilę natūralių kliūčių, 
sausuma baidarę pernešant iš 
vienos upės Į kitą. Jų laikas bu
vo vienas iš geriausių.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

VLADAS CIVINSKAS 

‘ BRANGIEJI AKMENYS 
42 . .z . ’ ’ _ ;

Šis akies lėliukės Įspūdis atsiranda nuo 
savotiškų plonyčių skylelių, tiksliau — 
nuo kanalėlių, einančių lygiagrečiai su pa
grindine kristalo ašimi, šiiį kanalėlių la
bai daug, bent 65.000 viename inčyje, ir 
jie paprasta akimi nematomi. Bet šviesa 
juos suranda ir nuo jų savotiškai reflek
tuoja. Geresniam Įspūdžiui išgauti akmuo 
šlifuojamas apvaliai, tartum akis, ir taip 
iškiliai, kad visi šie kanalėliai eitų skersai 
akmenį lygiagrečiai su jo.pagrindu, ir dėl 
to šviesa Į kanalėlius galėtų kristi didesniu 
ar mažesniu kampu. Iš kur Į šitą akmeni 
bežiūrėsime, geriausiai apšviesta ir spal- į 
vingiausia bus jo dalis, kuri tiesiai prieš 
mūsų akis, o akmuo prieš ją ir už jos jau i 
bus lyg kitokios spalvos, atsirandančios iš j 
šešėliuotumo. Artėjant prie akmens, švie
sesnis akmens ruožas kils į viršų ir tols nuo 
mūsų, o tolstant jis seks paskui mus, tar
tum akis būtų gyva ir mus sekiotų.

Geriausi šie akmens ateina iš Ceylono. 
Jie medaus spalvos geltonumo ir ypač žais
mingi tai užsimerkiančios, tai. tik prisi- 
>nerkusios katės akies iliuzija. 10 - 15 kl. 
dydžio akmens dabar kaštuoja tarp 1000 — 
15000 dol., ir neatrodė, kad jie galėtų būti 
pigesni. Puikių ir įspūdingų Katės Akių 
randama ir Brazilijoje, čia jie alyviniai 
žalios spalvos, mažiarj Įdomūs ir ne taip I 
reti, bet brangenybių prekyboje jie lik ne- ’ 

žymiai pigesni už Ceylono akmenis.
Beje, yra ir dar vienas tokių ypatybių 

ir tuo pat Katės Akies (Cat’s Eye) vardu 
akmuo, tik daugiau rusvos spalvos ir be 
chrizoberilui būdingo švelnumo. Kilme 
jis yra kvarcas, kainuoja po kelis dolerius 
už akmenį ir dažniausiai sutinkamas vyrų 
papuošaluose: žieduose, rankogalių sagė
se, kaklaraiščių segtukuose ir kt. Kiekvie
noje rimtoje brangenybių krautuvėje pra
vartu pasiklausyti, koks iš šių akmenų yra 
siūlomas ir paprašyti reikalingų paaiški
nimų.

AKVAMARINAI
Akvamarino vardas yra lotynų kilmės, 

išsivystęs iš žodžių aqua ir marine, kas 
reiškia — jūros vanduo. Plinijus Senasis jį 
lygino su giliu Viduržemio jūros vandeniu 
po žydriu vasaros dangumi, ir vargu ar 
tikslesnį palyginimą šio akmens sukelia
mam įspūdžiui galima surasti. Jis, kaip ir 
emeraldas, yra kilnioji berilo atmaina:. 
tos pačios cheminės sudėties , tų pačių fi
zinių savybių, tik emcraldo spalva pri
klauso nuo mažutės chromo oksido, o ak
vamarino — nuo geležies oksido priemai
šos akmenyje.

Akmens yra žalsvai melsvi, melsvai 
žalsvi (priklausomai nuo to, kuris atspal
vis vyraujantis akmenyje) ir dangaus žyd
rumo spalvos. Visais šiais atvejais bendras 
spalvos charakteris yra tas pats, ir jei spal
va kiek įvairuoja, tai tik šviesėdama ar 
kiek daugiau pamelsvėdama. Tiesa, pa

sitaiko kartais ir tamsiai gilios spalvos, o 
prie Royalton, Mass, ir safyro mėlynumo 
akvamarinų, bet šie akmens tikro akva
marinų puikumo' neturi ir priklauso prie 
retų, bet nereikšmingų ir mažai vertinamų 
išimčių.

Gero akvamarino jspalva žaisminga, 
maloni, briliantiška. Naktį dirbtinoje švie
soje akvamarinas visada gražesnis ir įspū
dingesnis. Dangaus mėlynumo spalvos ak
mens, daugiausia kilę iš Uralo ir Sibiro, 
brangiųjų akmenų prekyboje pažįstami 
Sibiro akvamarinų vardu, o visi kiti vadi
nami paprastai akvamarinais. Šio vardo 
akmuo nenustoja ir tada, jei jo spalva yra 
pablukusi, beveik balta, tik su niažučiu 
atspalviu į žydrumą.

Akvamarino spalvos gilumas, gyvumas 
ir intensyvumas yra labai svarbi gero ak
mens savybė. Toki akmens šiuo metu verti 
po 50 — 80 dol. už karatą, o jei jie ypa
tingai geri, pasiekia 100 — 120 dol. už ka
ratą kainų, šviesesnių ir išblukusių spal
vų akmens, priešingai^ priklauso prastes- 
niajai kokybei, rinkoje jų visada daug, o 
pareikalavimas labai mažas, savo verte jie 
priklauso žemiausiajai pusiaubrangiųjų 
akmenų kategorijai ir kartais iki 20 — 25 
karatų pigesni už geruosius. Sibiro akva
marinai priklauso .prie gerųjų, bet ne ge
resni už braziliškuosius ir kt. geros koky
bės akmenis. Visi akvamarinai yra skaid
rūs, bet ir geriausiame akmenyje galima 
pastebėti mažų žalsvų brūkštelėjimų, tar
tum mažučių pailgų debesėlių, plaitkio- 

’ jaučių akmens viduje. Visai skaidrių ak

vamarinų, kuriuose šių debesėlių nebūtų, 
mažiau, negu visai skaidrių emeraldų, ir 
toki akmens iš karto' sukelia Įtarimą, kad 
jie gali būti padirbti. Kita vertus, tos dė
melės tik praturtina akmenį. Jis atrodo jo
mis tartum gyvas, kartais tartum verdan
tis. Nuo neatmenamų laikų yra užsilikęs 

-tikėjimas, kad žmogus, turįs akvamariną, 
pagal šių debesėlių pasiskirstymą galįs iš 
anksto atspėti oro pasikeitimus. Taip pat 
nuo seniausių laikų tikima, kad akvama
rinas neša laimę jį dėvinčiam. Kiek šie ti
kėjimai pagrįsti, tai jau kitas dalykas, bet 
viena aišku, kad jie daug prisidėję ir prisi
deda prie didelio akmens populiarumo.

Geriausias akvamarinams šlifas yra bri 
liantinis, bet dažnai jie sutinkami ir mo
difikuotuose emeraldinhiose šlifuose. Kaip 
ir emeraldai, akvamarinai yra kieti žiedų 
akmens, bet, tur būt, nieko nėra gražes
nio ir Įspūdingesnio papuošaluose, kaip 
stambus gilaus žydrumo akvamarinas me 
dalione ant krūtinės.

Akvamarinai nėra labai reti akmens, 
jie randami daugelyje kraštų visuose pen
kiuose kontinentuose. Stambokų iki pirš
to dydžio kristalų pasitaiko daug, bet nėra 
retenybė ir gabalai po kelis ir keliolika sva 
rų. Vis dėlto brangakmenių kokybės kris
talų ne tiek jau daug, už tat ir kainų skir
tumai tarp geriausiųjų ir prastesniųjų ak
menų toki dideli.

Pati didžiausia akvamarinų tiekėja da
bar yra Brazilija. Jų čia randama dauge
lyje vietų, bet patys turtingiausi akvama
rinais laukai yra prie Minas Novas ir Dia- 

mantino Minas Gerais provincijoje ir prie 
Volongo netoli Rio de Janeiro. Pirminė 
uola, kurioje susiformavę šių vietų akva
marinai, tebėra nežinoma, bet manoma, 
kad greičiausiai granitas, kurio visur 
apstu kaimynystėj e. 

*
Brazilijos, akvamarinai yra melsvai 

žalsvos ir žalsvai melsvos spalvos, didelio 
skaidrumo, randami nuo kelių iki kelias
dešimt karatų akmenimis. Bet kartais pa
sitaiko ir kelių ir keliasdešimt svarų dy
džio kristalų. Minas Novas apylinkėse Rio 
S. Matheus pakraštyje 1811 m. rastas 15 sva 
rų akvamarinas, spalva ir skaidrumu vi
sas be priekaištų. Mariambaia apylinkėse 
15 pėdų gilumoje aptiktas dar didesnis ak
muo, 19 inčų ilgumo ir 15 inčų skersmeny- 
je, svėręs 243 svarus, kuris toks skaidrus, 
kad viskas per jį matyti kiaurai. Akmens į 
užsienius parduodami tik šlifuoti, bet šis 
darbas ' atliekamas nepavyzdingiausiai, 
nes Europoje dažniausiai jie vėl tenka per- 
šlifuoti.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA
TERRA

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 SL, Chicago, HL
Telef. 434-4660
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,

7 iki 9 vaL vak. Tree, nedaryt?. 
Uk susitarus.

nuo 7 1K 
Ligonius

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MUl tKŲ LIUOS 
ginekologine CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski' Rd. (Crawford 

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

Jei neatsmepia, saambmu 374-8012

DR. S. B1EZ1S
Telef.: PRospect 8-1717 ''
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
* VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 

UKLai antraoiemais ir penktadieniais. 
Lreciad, ir sekmad ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
physician and Surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISU VALANDOS.

axiuao., peiikuaieių nuo 1—5, tree, 
ir stotad. uxiai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMUnD E. CiARA
GR 6-Z4UU

< ui. pa^al susitarimą; Pirm., ketv. 
x—x, t—z, penkt. lu—4, ū

sescadl 1U—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. m. MSIN - EISINAS 
XIVU5CK1JM IK MViEky UlttUS 

UINfcKOLOGiNE CHIRURGIJA 
6132 5o. Kedzie Ave.r WA 5-2670

Volanuos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamninu ML 3-00U1.

Dit A. JENKINS
GYur 1 OJAS IK CniKUKGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
ofiso Valandos:

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus. £

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
—- antrad.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 60618 Tel. 525^ 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC, 
■> , 2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nu< 
x 2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad 

nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta 
dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
UPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
26TB W; 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta fa

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
. OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 
Bėndra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7Tst St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tok PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad..trečia 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštač 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu lai 

pagal susitarimą.______

DONNA JCAMM 
DAINININKĖ

Donna Karam, politikos 
visuomenės veikėja, dabar 
i*ėdama laisvesnio 
daugiau dainuoja, 
miesto Parkų Distriktas buvo 
suruošęs eilę banketų pagerbi
mui 25 žmonių išrinktų iš įvai
rių profesijų už nuopelnus vi-

ir 
tū

la iko vėl 
Chicagos

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

Apd raustas perkraustymas 
ii įvairiu atstūmę- 

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tat: FRontiar <4882 
_______________ —*

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
7.FMA KAINA 

R.Š E RĖ N AS 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

oRADINSKAS
ORO VĖSINTUVĄ

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINS! ES 

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

suomeninėję vekloje, įs ta tani ★ Trečią savaitę nebus sto
juos į “Hall of Fame”. Progra- vyklaujama. Dėl susidėjusių są- 
mų koordinatorius Randy Her- lygtį 
man girdėjęs Domią dainuo- skautųrčhį stovykla Romuvoje Į 
jant švenčiant Šv. Patriko die- trečią savaitę, t. y. nuo rugpiū-j

numatyta jaunesniųjų
Susirinkimų ir parengimą

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71»t STREET 
r Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185

K

jų pakvietė dainuoti šiose 
programose per pagerbimų 
banketus.

D. Kamiu yra buvusi viena iš 
Lietuvos Vyčių “Dainos” cho
ro organizatorė komp. Pociaus 
laikais. Ji taipgi buvo viena iš 
solisčių Marquette Park para
pijos choro, o dabar priklauso 
Marquette Parko chorui, ku
riam vadovauja A. Giedraitis. 
Ji turi gražų dramatinį, išla
vintą sopraną. J. P-nė

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis susirinkimasčio 1-8 d., neįvyks, ši stovyklai

perkeliama ir sujungiama su ant- įvyks sekmadieni, liepos 19 dieną 
-A. i . . , 1:00 vai. popiet. Hollywood svetai-ros savaites skautų-cių stovyk- nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai malo- 

la, t. y. nuo liepos 25 d. *iki rug
pjūčio 1 d.

1:00 vai. popiet. Hollywood svetai-

nėkite atsilankyti ir aptarsite klubo 
reikalus.

Rožė Didžgalviene, raŠt.

šauliui i
ANTANUI BARANČĮUKUI

mirus, žmonai Stefanijai, sūnums ir dukrai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. '

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84834

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Vytauto Didžiojo Šaulių Kuopa

Teisininkui
ALENKSANDRUI JUČUI - JUCEVIČIUI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
Į j/ 2533 W. 71st Street
w Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

SOPHIE BARČUS
Radijo šeimos valandos 

Visos programos iš W0PA,

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tek: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AME.

CHICAGO, ILL. 60629 ... .

ROBERT C. GRAGER
Gyv. 7818 So. Crandon Ave^ 

Chicagoie.

Mirė 1970 m. liepos 17 d., 4 
vai. ryto, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Mi
naičių km., Baisogalos valse., 
Radviliškio aps.

Amerikoj išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Mary, 

iš namų Mockus, duktė Barbara 
Dixon ir žentas Charles, trys 

v anūkai — Theresa, Janice ir 
John Dixon, brolis Frank Grager 
ir jo žmona Mary ir jų duktė 
Barbora Ryan ir jos šeima, trys 
švogerkos — Anna Kosaitis, Ro
se Kolus ir Frances Gray ir jos 
vyras Francis ir jų šeimos, gi
minės— Nellie Kriščiūnas, Nel
lie Balko ir Beitrace Stankus ir- 
jų šeimos, John Mockus su šei
ma ir kt. giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė LDS 72 kuopai, Ai
do choro rėmėjams, Roselando 
Lietuvių kultūros dr-jai, Rose
lando Žemaičių klubui ir LLD 
79 kuopai.

Kūnas bus pašarvotas liepos 
18 d., šeštadienį 3 vąal. p. p. 
Leonard koplyčioje, 10821 So. 
Michigan Ave.

Pirmadienį, liepos 20 d., 10 v. 
ryto bus lydimas į Lietuvių 
Tautines kapines.

Visi a. a. Robert Grager gimi
nės, draugakir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą .ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas, ir Sūnus. Tel.

Dr. PREVIA V. KUDIRKA
Zmuidzinaite ’

. Gyv. 2840 W. S3 St.
I

Mirė 1970 m. liepos 16 d., 3:30 vaL popiet, sulaukusi 49 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje^ Kauno apskr.

Amerikoje išgyveno 20 metų. ?
Paliko nuliūdę: sūnus Gediminas, tėvas Dr. Stasys Zmuidzinas, 

dėdė Dr. Jonas Zmuidzinas, jo žmona Elena, pusbrolis Dr. Jonas Zmui
dzinas Jr., brolienė Martyna Zmuidzinas su šeima ir kiti giminės, drau- 

_gai bei pažįstami.
Lietuvoje liko sesuo Lidija ir teta Ona Zmuidzinaitės.
šeštadienį 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans ko

plyčioje, 6845* So. Western Avenue.
Pirmadienį, Įiepos 20 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Dr. Prima V. Kudirka giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, tėvas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai-Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
MEMBCaWl. W II IĮ ■ Į ■WJ'I.II.

ANTANAS BARANČIUKAS
Gyv. 7120 So. Richmond St.

Mirė 1970 m. liepos mėn. 13" d., 7 vai. vak., sulaukęs 62 m. am- I 
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr.

Amerikoje išgyveno 10 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stefanija (Dapšaitė), duktė | 

Aldona, 2 sūnūs — Antanas ir Algimantas ir kiti giminės, draugai ir g 
pažįstami.

Priklausė L. šaulių S-gai, L. Vyčių 112-tai kuopai, Anglijos Lietu- I 
vių klubui, Liet Policininkų klubui, Marquette Parko Namų Sav. orga- S 
nizacijai ir LRKSA 95-tai kuopai.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, liepos 18 d., 6 vaL vak. Mažeika- [ 
Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avenue. g

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 20 d^ iš koplyčios 9 vai. ryto I 
bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje g 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly- | 
dėtas į Lietuvių Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da- 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
I z Žmona/ duktė ir sūnūs.

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

mirus, jo žmonai, sūnums, dukroms ir šei
mai reiškiame giliausią užuojautą.

Lietuviu Teisininku Dr-jos Chicagos skyrius

Aštuoneriu Metu Mirties Sukaktis

STASĖ SEMOŠKIENE - SAUNORAITE
« Mirė 1962 m. liepos 18 dieną, sulaukusi 71 metų amžiaus. Gimusi 

Lietuvoje, Užvenčio parapijoje.
Palaidota Emwood kapinėse, Yale, Mich.
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Paliko nuliūdę: vyras, duktė, žentas Rene, dvi seserys — Alice 

ir Lydia bei daug giminių, draugų ir pažįstamų.
Gyveno Rochester, N. Y., Chicagoje, Detroite; vėliau ūkyje.
Mano brangiausioji, aš lankau ir puošiu Tavo kapą, ar audra ar 

e$u kasdieną. Iš gilumos mano širdies kyla gailestinga mal-^edra - _ ,
da i dangų;už Tavo sielą.

Skaudūs, liūdni ir ilgi tie aštuoneri metai be Tavęs, mieloji.
Ilsėkis,! lai būna Tau lengva ši laisvoji žemelė. Į .

Vyras ir gimines.

AMELIA MARY STANEVICH 
A Širvidaitė .

J Gyv. 6751 So. Rockwell Street

m. liepos 12 dieną, sulaukusi 57 metų amžiaus. Gi- 
Illinois.

Mirė 197 I 
muši Chicago

Paliko m iiūdę: vyras Anthony, dvi dukterys—r Dolores.Putz Jr., 
žentas Edwari L____ ______ ___ _
Bartkus ir šv >geris Albert, brolis Charles Servidis, brolienė Christia
na, 4 anūkai, švogeris Bruno Stanevich, jo žmona Valerija ir kiti gi
minės, draugi L ir pažįstami.

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

Ketvirtad: enį, liepos 16 dieną 9 vai. ryto išlydėta iš koplyčios 
į šv. P. Mari; os Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
palaidota Ine iuvių šv. Kazimieto kapinėse.

lieka:
Vyras, dukterys, brolis, giminės.

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

i ir Irene Hoilendonner, žentas Joseph, sesuo jBernice 

švogeris Bruno Stanevich, jo žmona Valerija ir kiti gi-

Nuliūdę

Vi m erių Metu Mirties Sukaktis
4-

CHRISTINA ROZALIA TARVIDAS
Gimusi Kazlauskas

Gyveno 9500 W. Lincoln Highway, Frankfort, III. 
Anksčiau gyveno Chicagoje.

m. liepos 27 df, 9:30 vai. vakaro, sulaukusi 76 metų am-Mirė 1969 m. liepos 27 df, 9:30 vai. vakaro, sulaukusi 76 metų am- 
. žiaus. Gimusi Lietuvoje. Panevėžio apskr., Tickūnų kaime.

Amerikoj^ išgyveno 56 metus.
Velionė buvo mirusio Justin M. Tarvido žmona.

- - • -j • - Į ■ -J.-.-,

f. Paliko nuliūdę: duktė Christina Campag-
na su vyru Joseph; sūnus Martinas ir marti 
Margaret; anūkai — Madeline, Martin, Mi
chael, Mitchell, Matthew ir Marcie; marti 
Frances mirusio Justino, žmona su vaikais 
— Richard, Susan, Rita, Renee ir Russell; 
proanūkė Katherine; giminaičiai — Abroma
vičius, Geilgaudas, Yodikas, Ruchas ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys — Rozalia Lie- 
sienė su šeima, Veronica su vyru Petru ir 
šeima; vyro brolio vaikai — Bronius ir Pet
ras su šeima; Stasė Juzėnas ir Mary Ona Sem- 
belis su šeima; Jankauskas ir kiti giminės.

Priklausė Dariaus ir Girėno 271 Pos-

Pirmadienį, liepos 27 d. 8:30 vai. ryto šv. 
P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
esančioje 69-ta ir Washtenaw Ave. bus atna
šaujamos šv. Mišios už velionės sielą. . •

Visi a. a. Christinos Tarvidienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pamaldose ir prisiminti velionę mal
dose be kalbose.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir proanūkė.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

Telef.:

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID !
4605-07 So., HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ
☆

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-IOC

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139
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71-MA IR LAWNDALE

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

7643 HAtDlNG^ AVENUE

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA 
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophie ir Bernice Welieka

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

Katalikų mokyklos 
negaus paramos

švietimo taryba septyniais 
balsais prieš tris nubalsavo at
mesti Chicagos katalikų mo
kyklų prašymą suteikti joms 
paramą, kad joms nereiktų 
užsidarvti.

Kun. Robert Clark, kuris

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų 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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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.

yra Chicagos katalikų mokyk- Būdamas studentu, jis dome 
josi.lietuviška veiklu ir bendra 
darbiavo spaudoje.

— Muz. Antanas P. Giedraitis 
vadovaus lietuvių tautinių, šo
kiu, dainų ir muzikos kūriniu 
koncertui, kurį ruošia Chica
gos Parkų Distriktasi bendra
darbiaudamas su Amerikos 
muzikų federacijos 10 - 208 
skyriumi. Koncertas jvyks 
liepos 22 d. 7 vai. Marquette 
parke, prie 67-tos ir Kedzie Avė.

— Dipt Ekon. ^nt. Kašuba, 
baigęs mokslus Vytauto D. uni
versitete, yra Standard Fede
ral Savings & Loan bendrovės 
viceprez. ir- kontrolierius. Na- 
cionalinės kontrolierių S-gos 
Čikagos skyrius jį pagerbė, pa
skirdamas bėgamajam meti] 
ketvirčiui garbės nariu.

— Stanley Balzekas Jr. yra 
paskirtas Čikagos bibliotekų 
tarybom Miesto aldermanų Ta 
ryba tą mero Richard J. Daley 
paskyrimą patvirtino.

—Sp/Ą- John Stankus laimin
gai grįžo iš Vietnamo ir buvo 
džiaugsmingai sutiktas tėvų, se 
sers, ir brolių, kurie išpuošė 
namus ir užrašais ant jų išreiš
kė savo džiaugsmą. J. Stankus 
yra pristatytas, atžymoj imams 
už savo grupės kareivių išgel
bėjimą ir sumanumą kovų 
įkarštyje.

— Chicagos Jaunimo Sąs
krydis — Jamboree prasidės 
liepos 21 d. 11:30 vai. Soldiers 
Field stadione, merui R. J. Da- 
ity atidarant iškilmes ir užde
dant karūnas sąskrydžio kara
laičiams. šiai didžiulei šventei 
vadovauja G. Kumskis.

— Visi valgykime pietus šį 
sekmadienį, liepos 19 d. nuo 
>12 vai. Alvudo užkandinėj 

.Marquette parke, atvirame 
ore, ties Dariaus ir Girėno pa
minklu. Visi talkinkime lietu
vių senelių namams.

— Sol. Algirdas Brazis, bari
tonas, dainavęs eilę metų Met
ropolitan Operoje New Yorke 
ir atlikęs pagrindines partijas 
Lietuvių Operos statomose 
operose, taip pat dainavęs ke
liose amerikiečių operų kom
panijose, kurios savo metu bu
vo itin garsios, ir nesuskaito
moje daugybėje koncertų, be 
to, Įdainavęs kelias plokšteles, 
atliks partiją lietuvių simfoni
niame koncerte Orchestra Hali 
rugsėjo 5 d. Chicagoje, kuria
me dalyvaus ir kiti solistai.

— Marija ir Antanas Rudžiai 
su savo jauniausiais vaikais, 
Rožyte ir Morkumi, šiuo metu 
keliauja aplink pasaulį. Pir
miausia jau jie buvo sustoję 
Anglijoje, Londone, iš ten vy
ko į Škotiją, kur Glasgow mies
te dalyvavo prel. Gutausko ku
nigystės sukaktuvėse. Iš ten 
skrido į Romą, kur dalyvavo 
koplyčios šventinimo iškilmė
se. šiuo metu lankosi Graiki
joj Atėnuose ir Instambule ir 
dar aplankys Teheraną, Indi
ją, Hong Kongą, Japoniją ir ki
tus kraštus. Po mėnesio vėl bus 
Chicagoje.

lų viršininkas, kreipėsi į švie
timo tarybą, kad katalikų mo
kyklas lankantiems būtų su
teikta proga dalį laiko lankyti 
ir viešąsias mokyklas. Tai bū
tų didelis palengvinimas kata
likų mokykloms, nes jos galė
tų apsieiti su mažesniu skaičiu
mi mokytojų.

Vieną merginą nužudė, 
kitą sunkiai sužeidė

Palmer House viešbutyje, 
kuris yra vidurmiestyje , ke- 
virtadienį buvo nužudyta iš 
Kalifornijos atvykusi japonė 
Evelyn Okubo, 18 metų am
žiaus. Ji buvo rasta su perplau
ta gerkle savo kambaryje. Su
badyta ir sunkiai sužeista bu
vo ir jos draugė Carol Yamada, 
17 metų. Abiejų rankos buvo 
surištos ir nuo jų drabužiai nu 
draskyti.’ Yamada, kuri buvo 
nugabenta į Henrolin ligoninę, 
pajėgė ištarti “juodukas”. Tuo 
ji davė suprasti, jog žmogžu
dys buvo negras.

! TRUMPAI

— Vytauto Didžiojo šauliii 
kuopos liepos 19 d. iškyla — 
išvažiavihias dėl šaulio A. Ba- 
rančiuko mirties yra atidėta.

— Antano Barančiuko palai 
kai bus pašarvoti Evans koply
čioje liepos 18 d., šeštadienį, 6 
vai. vakare. Atsisveikinimas su 
velioniu bus sekmadieni, 8 vai. 
vakare. Laidotuvės pirmadie
nį, 9 vai. ryto, šauliai yra pra
šomi dalyvauti atsisveikinime, 
o taip pat ir laidotuvėse. Daly
vaukime uniformuoti.

— Adu. Jonas Gibaitis, bai
gęs praeitais metais teisių 
mokslus, tarnauja valstybės 
prokuroro Hanrahan įstaigoje.

UNion 6-9206

Under New Management 
VERMETTE'S RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 

4024 West 55th Street.
Daily Luncheon, Smorgasbord — Friday Night Only; (All you can eat) 

SMORGASBORD FEATURING — BABY LOBSTER 
_ Sunday Breakfast 9 A. M. ■— 12:30 P. M.
Family Style Dinners on Sundays 1 P. M. — 7 P. M. 

581-1314 Your hosts, Bob, Stan & Bob.

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES

j

♦ Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti liepos 26 d. 12 v. 
p. p. Į rengiamą linksmą gegu
žinę J. Spaičio sodyboje, 8933 S. 
Archer Ave., "Willow Springs, 
III. šokiams gros K. Ramanaus
ko orkestras. (Pr).

— PAID

INSURE!)

I

QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks 

572% 
. Investment 

bonus plan 
$1,000 minimum

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

NAUJIENOS, CHICAGO I LU— SATURDAY. JULY 18 d., 1970

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — FEMALI
Darbininkių Reikia

Part Time.
4 OR 5 DAYS PER WEEK. 

l-GIRLi OFFICE.

t Light Typing. Filing.
Good Figure Aptitude.

ADVANCE TOOL WORKS
439 N. Western Avenue

REAL ESTATE. FOR SALE 
Nan.ai, žemo — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

♦ Prof. Dr. Justinas Pikūnas, 
kun. Dr. Kazimieras Baras, Red. 
Jonas šoliūnas, Juozas Paskųs, 
Vytautas Radžius, Algis Žukaus
kas ir kiti ateitininkų žymūs vei
kėjai dalyvaus ši vakarą Lietu
vių Forumo radio programoje.

(Pr).

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Sk).

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

’ MODEL MAKER
- Experienced model maker for 
j research' and development dep

artment. Steady full time job. 
Good pay plus all company 

benefits.
Come in or phone.

1

Ask for ED TISCHLINGER

MPL INC.
1820 W. ROSCOE

I

>. 248-3810
An equal opportunity employer

‘ LAYOUT MEN
‘ FITTERS

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

ployment.
• APPLY IN PERSON

’ CORBETT STEEL INC.
6001 So. OAK PARK AVE. 

CHICAGO, ILLINOIS

HEATING
SPECIALTIES
VARIED DOTIES.
Inside work. Days.

Many Benefits.

Mr. KNOLL 629-8100

AMERICAN 
STANDARD CO.

ADDISON, ILL.

AUTO MECHANIC
JOURNEY MAN 

with tools. Miist know front 
ends. North side. Good .pay.

Steady job.
Call DENNIS 227-9748

- - - - * - 1
3|1EN {

needed to assist manager 
shampooing carpeting evenings. 

Married preferred. 
Car necessary.

86.-5957 x
, i - ■ į

___ 1
HELP WANTED — MALE-FEMALE ' 

Reikia Darbininku Jr Darbininkių

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

areas required. y
Call FRSD OHADI • (

375-722.
G. G. I.

4420 So. WOLCOTT

UŽVAIZDĄ - SARGAS 1
Poilsio ir žadimiĮ pastate. •
Dviejų kambariu butas.
Gali būti vedusiu pora. •

Kalbėti angliškai. 1
Teirautis tel.

ST 8-6578 po 5:30 vakarais.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BEAUTY SALON

Established Business.
2,000 dolars.

C AL L
472-6441 or 784-2567

PERSONAL
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMA EDITH BUTRIMAITĖ 
gyvenusi 18-je kolonijoje. Dabar ji 

yra ištekėjusi. Ieško jos draugė. 1
Tel. 476-7528. I

i

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU- ( 
TAS. naujai dekoruotas, oru vėsina- * 
mas su ar be baldų, 3429 So. Union, I 

3-čias aukštas. Tel. CA 6-5710. f 
_—______________________________ k

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS mažos 
šeimos bute Marquette Parko apylin

kėje. Naudotis virtuve. 
Tel. GR 6-6497

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.

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS VERTIMAI

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

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

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

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

GIRL FRIDAY

Insurance Broker, typing & 
insurance exper. required.

348-5124, WA 2-0400

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

John F. Eudėikio vasarnamis

5209 So. WHIPPLE ST.
2 aukštų mūras. 3 gražūs butai, vie
nas su 3 miegamais. 195 dol. pajamų 
ir butas savininkui. 2 mašinų gara
žas. Skambinkite pamatyti iš vidaus. 
Tas didelis bargenas bus jūsų. Skam

binkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

PAKRAŠTYJE, 

75 mylių atstumoje į pietryčius 
nuo Chicagos, 18 mylių nuo Val
paraiso, parduodami 4 akrai 
derlingos žemės, apaugusios 

: įvairiais medžiais ir vaisme- 
GENERAL OFFICE tižiais, moderniškai įrengtas ir 
typing, billing and <ans- geraj užlaikytas gražus 6 kam- 
incr nhnnn ■nronl’’ .

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

wering phone. 5 day week.
9 to 4:30 '

1727 So. STEWART AVE. 
Phone 421-6111

barių namas ir garažas. Liga 
verčia savininką skubiai par

duoti su nuostoliais.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

Kreiptis į savininką telefonu
EXPERIENCED
FULL CHARGE

FOR 2 GIRL OFFICE 
Manufacturers 
Representative. 

Sales. 5 Day Week.
Call Mr. HOFFMAN 

736-5807

GENERAL OFFICE HELP
ried duties, typing, shorthand 
speed writing, overtime re
quired. Southwest side.

DIRBANČIAI MOTINAI 
kalinga patikima moteris. Lengva 
tnų ruoša ir dviejų vaikų — 5 metų 
8 mėn. amžiaus — priežiūra, Pri- 
ius kambarys. Susikalbėti angliš

kai. Susitarsime dėl algos.
Geri namai tinkamam asmeniui.

Tel. 339-1010

REIKALINGA
NAMU ŠEIMININKĖ 

versitete dirbančiai šeimai su vie- 
vaiku. 4 ar 5 dienos savaitėle, 
renti vietoje arba atvažiuoti. Ne

būtinai kalbėti angliškai.
MI 3-5835 

po 5 vai. vak.

ERIENCED BEAUTICIAN 
Full time, salary plus 

commission.

3261 So. HARLEM 
484-7855

GIRL OR WOMAN
FOR EVENING WORK

Lite office work and lite 
telephone. Must tyoe. 

3:30 P. M. — 11:00 P. M. ?
Contact Mr. PET.UCAN 

733-0366

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

EXPERIENCED.
Immediate Employment. 

Call DE 7-3612 
Ask for JIM OLSON

kad susitartumėte apžiūrėti.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

4558 So. TALMAN AVE.
TAVERNOS BIZNIS IR NAMAS.

Turi salę su valgomuoju. Prie jų 5 
kambarių^gražus butas su 3 miega
mais. Didelis sklypas. Skambinkite 
apžiūrėjimui. Tapsite turtingais grei
tai, jei tik skambinsite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng-

Į 1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs ‘btitai,6 modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokvklos.

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoie.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
vieta. Prighton Parke.

2 PO.4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

PARDUODAMA 12 PĖDŲ ŠALDYTU- ^as sklet,as 604a v Frandsco. 
VAS, dvi minkštos kėdės - foteliai ir 

didelis ventiliatorius - fenas. 
Teirautis tek 476-7528.

HOME INSURANCE

stale rann fire ano Casualty Comp;

Call: Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St. 

GA 4-8654

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda. x 
L RUDIS Tel. CL 4-1050

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

LAIKRODŽIAI .iR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymu 

2644 WEST 69th STREIT , 
Tel.: REpublk 7-1941

. JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nūs, 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

ACCOUNTING STAFF
erienced in Accounts Receivable, 
roll. Bank reconcilations for grow- 
Southside Mfg. Co. Many benefits.

Call for appointment
LEON KAWAT.ERSKI 

434-5161

-r

ENERAL OFFICE PRACTICE 
gh School grad, with figure aptitude 
• office routines. Light typing and 

experience for growing South- 
> side Mfg.

Phone for appointment 
LEON KAWALERSKI 

434-5161

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
• WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai

Neapsakomo grožio taip pat švarumo • 
5% kambarių mūrinė rezidencija su 
3 dvigubo dydžio miegamaisiais, ža
vinga didelė virtuvė kartu su valgo
muoju ir užkandžių bufetu. Visas na
mas vra centriniai oru vėsinamas.
2 masinu garažas. Tas namas yra ge ' 
resnis už bet kokį nauia. bet įkainuo
tas daug pigiau. Todėl savajai lai

mei skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar!

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba Ir Remontas ,

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus 
su rūšių namo apšildymo pečius 
air-conditioning 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 Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, tinas 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

Ikaln«vlmA« veltui kreipkitės bet kada

SKAITYK •NAUJIENAS" 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS


