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IŠ VISO PASAULIO

GADINA VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Donald Shanor,

otos žinios, po-

iš? 
%

MUENCHENAS. — Laisvojo pasaulio propaganda komu
nistinėse šalyse labai erzina partijos pareigūnui. Kaip praneša 
Čikagos “Daily News” užsienio korespondentas

Amerikos negrai mėgsta kaltinti policininkus, ypač bal uosius, brutalumu, šiame paveiksle matomas Nairobi, Ke
nijos policininkas, tvarkąs d< bo laukiančiu tautiečiu minią.

Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:19
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ARABAI TARIASI, KAIP ATSAKYTI

WASHINGTONAS. — Praėjusią savaitę senatas priėmė j 
įstatymą, kuris duos Aliaskos vietiniams ^gyventojams: eskimams, 
indėnams ir aleutams kompensaciją už iš jų atimtas žemes. Jie ■ 
gaus 10 milijonų akrų žemės ir 1 milijardą dolerių, pildant jau 
prieš daug metų padarytą pažadą. Bus sudaryta penkių asmenų 
komisija su dviem čiabuviais, kuri tvarkys ieškinius iš 55,000 
čiabuvių ir parengs kompensacijos planus. Aliaskoje yra apie 
200 kaimų. Su 400 gyventojų kaimai gaus po 23,040 akrų žemės, 
didesni kaimai gaus daugiau. Iš viso kiekvienam čiabuviui teks 
apie 12,727 dol. federalinių lėšų, kurios bus investuotos į dvi vai 
džios korporacijas.

Aliaskoje yra 586 tūkstančiai, 
kvadratinių mylių žemės, iš jų 
97 nuošimčiai priklauso federa- 
linei valdžiai. Aliaska teturi 
280,000 gyventojų. Viltys, kad 
Aliaska turės milžiniškų pajamų 
iš atrastų naftos šaltinių, pra
džiugino vietinius gyventojus ir 
pradėta kalbėti apie * visų mo
kesčių panaikinimą. Paaiškėjo, 
kad tie turtai — dar ateities da
lykas. Dar neišspręsti sunkūs 
kelių statybos ir vamzdžių lini
jos tiesimo klausiniai. Valstijos 
iždas tuščias ir socialinių pa
tarnavimų išlaidas tenka pa
dengti vietiniais mokesčiais. <

Aliaskos bedarbių nuošimtis 
siekia 13%. Išgirdę apie žibalo 
laukus į Aliaską žmonės pradėjo 
važiuoti iš kitų valstijų, tačiau 
pažadėtų turtų čia nerado. Po 
žibalo laukų atradimo Aliaskos 
valdžia pardavė naftos .iiLdujų 
teises net už 900 milijonų dole-

PHNOM PENHAS. — Kam 
bodijoje komunistai traukia di 
desnes jėgas į šiaurės vakarų 
provinciją, kur yra istoriniai 
Angkor miesto griuvėsiai — se
novės Kambodijos karalių sos
tinė. Manoma, kad čia norėtų

noukas ir vadovauti Kambodi
jos “išlaisvinimui”. Dabartinė 
valdžia paskelbė Angkorą atvi
ru miestu, kurio negalima bom
barduoti dėl jo meno vertybių. 
Komunistams to tik ir reikėjo.

susimetė į ^griuvėsių miestą, komunistų vadams Rytinėje Europoje daug nerv į jsugadina “Ra-

t

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Amerika reikalaus sovietų kariuomenės 
iš Egipto atitraukimo kaip dalies Arabų-Izraelio konflikto užbai
gimo. Bus daromas diplomatinis spaudimas. Prezidentas pareiškė, 
kad jėgos balansas Viduriniuose Rytuose dar nėra pasikeitęs, ta
čiau jis galėtų pasikeisti, jei sovietai didintų savo karinę jėgą 
Egipte. Toks didinimas galėtų iššaukti, naują karą ir tiesioginį 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos susikirtimą.

Izraelio vyriausybė toliau 
spaudžia Ameriką, kad ši per
duotų 125 karo lėktuvus. Sovie
tų brovimasis būtų geriausiai 
sustabdytas duodant Izraeliui 
daugiau ginklų, kurie laikytų 
.uždarytą Suezo kanalą

Izraelio ambasadorius Wash
ingtone Rabin paskelbė, kad so
vietų raketų pozicijos jau pa
stūmėtos iki dviejų mylių nuo 
Suezo kanalo. Anksčiau tos ra
ketos buvusios 15 mylių į va
karus nuo kanalo.

nai reikalauja šešis kart dau
giau lėšų. Apie 20 nuošimčių 
gyventojų yra eskimai, indėnai 
ir aleutai. Jie gyvena dideliame 
skurde: Iki šiol Aliaskos lėšas 
sudarė federalinės pašalpos. Iš 
10 dolerių, kurie išleidžiami 
Aliaskoje, šeši buvo gauti iš 
Washington©. Kainos Aliaskoje 
aukštesnės kaip kitur Ameriko
je.

Specialistai apskaičiavo, kad 
pradėjus plaukti į rinką Alias
kos naftai, per metus valstija 
gaus iki 300 milijonų dolerių pa
jamų. Tačiau to laukiama tik 
1975 ar 1976 metais. Iki to lai
ko kelius statyti, steigti mokyki 
las, įstaigas ligonines teks iš 
esamų pajamų, o jų daug nėra.

Todėl Aliaskos valdžia svei
kina senato priimtą čiabuvių 
kompensacijos įstatymą, kuris 
suteiks valstijai daugiau 'lėšų 
išvystymui ir socialiniams pa
tarnavimams.

Ispanai Sacharoj 
laukia neramumų 
MADRIDAS. — Ispanija pa

siuntė į savo Afrikos koloniją 
Ispanų Sacharą 5,000 kareivių 
ir 14 karo laivų, vieną helikop
terių laivą. Ispanija laukia sa
vo kolonijoje daugiau neramu
mų. Birželio 17 d. EI Aiun mies
te riaušes sukėlė vietiniai gy
ventojai, klajoklių arabų gen
tys. Jas sukurstė Marokas ir 
Mauritanija, kuriems rūpi atim
ti iš Ispanijos Sacharos plotus 
ir juos pasidalinti.

Alžiras irgi remia Maroko su-, 
manymą, nes Alžirui reikia pri
ėjimo prie jūros, uosto, per ku
rį galima būtų eksportuoti Ti- 
doufo apylinkėse iškasamą ge
ležies rūdą. Be to, Sacharoje 
rasti dideli fosfato klodai. Ma
rokas bijo, kad Ispanijai pradė
jus fosfatą eksportuoti, užsi
darys rinka Maroko fosfato pra
monei.

turi čia savo štabą ir ligoninę.

ČIKAGA. —(Policija, suėmu
si keturis įtariamus jaunus neg- 
rųą už dviejų policininkų nužu
dymą ieško dar jaunos mergi
nos, kuri padėjusi sudeginti du 
šautuvus.

.SAIGONAS. —P. Vietnamo 
vyriausybė paskelbė, kad ji pa
naikins savo kalėjimuose dar 
prancūzų statytus “tigrų nar
vus”, dėl kurių didelį triukšmą 
ėmė kelti Amerikos politikai.

PARYŽIUS. — Senegalio, 
•buvusios prancūzu kolonijos, pre 
zidentas kreipėsi į Prancūzijos 
vyriausybę, prašydamas paveik
ti Portugaliją, kad ji nepuldi
nėtų Senegalio. Portugalija aiš
kina, kad Angolos teroristai 
gauna Senegalyje prieglobstį.

LONDONAS. — širdies smū
gį gavęs, mirė britų naujos val
džios finansų ministeris, iždo 
kancleris Ian MacLeod, 56 metų 
amžiaus. Prieš 12 dienų jam 
buvo padaryta apendicito opera
cija ir jis tik sekmadienį su
grįžo iš ligoninės.

BERNAS. — Šveicarija už^ 
mezgė pilnus diplomatinius san
tykius su Albanija. Anksčiau 
turėta tik prekybos atstovybė.

WASHINGTONAS. — Vaikų 
ir maisto administracija apkal
tino 10 dantų valymo pastos įmo
nių, kad jos nepagrįstai giria
si, kad jų gaminiai sustabdo dan
tų gedimą Toms įmonėms teks 
keisti savo garsinimų tekstus 
arba netekti leidimo pardavinė
ti gaminius. Jų tarpe yra Brisk, 
Colgate, Kolynos, Amm I-Dent

NEW YORKAS. — žmonių 
grupė įsibrovė sekmadienį į 
griovimui skirtus namus ir su
sikraustė į tuščius kambarius. 
Policija suėmė 35 asmenis.

STOKHOLMAS. — Švedijoje 
buvo padegta Ispanijos turiz
mo įstaiga. Prie jos įvyko de
monstracijos. Policija suėmė ke
turis asmenis. Jauni švedai de
monstravo ispanų civilinio karo 
sukakties proga.

♦ Penkios amerikietės, kurios 
dvi savaites išgyveno ant Kari
bų juros dugno, baigė savo mi
siją ir sugrįžo į paviršiu.

die Free Europe”, kurio transliuojamos necenz
litinės apžvalgos ir moderni muzika yra labji klausoma Če

 

koslovakijoje, Rumunijoje, Vengrijoje ir kitosel komunistų val
domose šalyse. Čekoslovakijos gyventojai speciįai važiuoja sa
vaitgaliais į kalnus, už miestų, kur gali nev i klausytis už
sienio; radijo programų per savo transitorinius priimtuvus. Kal- 
nuose už-sienio programos maži; *

šiais metais pasibaigia Radi
jo Free Europe sutartis su Va
karų Vokietijos vyriausybe. Ko
munistų spauda, kuri dažnai 
puola to radijo programas, ke
lia klausimą, jog Vokietija ne
turėtų pratęsti sutarties su ra
dijo stotimis. Vengrijos spauda 
tvirtina, kad radijas kenkia Vo
kietijos santykiams su Maskva 
ir kitais komunistų režimais. 
Tas radijas esąs kaip -girnų ak
muo ant kanclerio Brandto, ku
riam tenka vesti nelengvas de
rybas.

Radio Free Europe per savo 
20 metų veiklą gerokai pakei
tė programų turinį. Kai kada 
pasigirsta priekaištų, kad ra
dijo programos esančios neka- 
ringos, neradikalios. Kiti sako, 
kad radijo daryti pažadai Ven
grijos sukilimo metu daugiau 
pakenkė, negu padėjo vakarams. 
Anksčiau buvo radijo daugiau 
kalbama apie išlaisvinimą, ko 
dabar nebedaroma. Dabartinėse 
programose duodamos teisingos 
žinios apie gyvenimą Vakarų pa
saulyje. Iš tų žinių klausytojai 
už Geležinės uždangos patys su
geba pasidaryti išvadas apie sa
vo gyvenimą ir savo vyriausy
bių politiką:

Radio Free Europe turi 975 
tarnautojus amerikiečius ir pa
vergtų tautų atstovus. Progra
mose kritikuojamos komunisti
nės, valdžios, kurios savo spau
doje tą kritiką vadina “šmeiži
kiškais bandymais pakirsti liau
dies pasitikėjimą į partiją ir vy
riausybę”. Pavergtųjų šalių 
jaunimas godžiai klauso to ra
dijo muzikos programų. Buda
pešto radijo stotis buvo privers
ta pati tuo pačiu laiku, kada 
muzika yra transliuojama 
Muenchene, duoti panašios mu
zikos programą per savo stotį. 
Rumunijoje RFE stotis vadina
ma gyventojų “Rumunija 4”, nes 
Rumunija turi tris radijo sto
tis, taigi —ketvirta esanti Muen 
chene.

Radijo Free Europe vadovai 
patenkinti komu listų spaudoje 
pasirodančiais p lolimais. Jie 
rodo, kad radijo programos sa
vo tikslą pasieki:. Radijas tu
rės veikti iki tose pavergtose ša
lyse bus laisvas,' aidžios nevar
žomas žodis ir pays gyventojai 
galės, jei nori, kritikuoti savo 
vyriausybes. Data? tai atlieka 
Muencheno Laisi osios Europos 
Radijas.

♦Apollo 11 asųronautai Arm
strong, Collins ir Aldrin aplankė 
Jungtines Tautas ir Įteikė sekre
toriui U Thantvi mėnulio ak
menį bei J V vėliavą kuri buvo 
mėnulyje. Suėjo jau metai nuo 
pirmo žmogaus išlipimo ant mė
nulio paviršiaus.

♦ Senato komitetas tęsia liu
dininkų apklausinėjimų apie ke
liaujančius Amerikos žemės ūkio
darbininkus, kurių gyvenimas 

esąs nepakenčiamas. Juos labai 
išnaudoja ūkininkai ir jų agen
tai.

♦ Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad Amerika darys vis
ką išlaikyti jėgų balansą Vidu
riniuose Rytuose,-nes tik tuo ke
liu būsią galima išvengti dides
nio karo.

' . . ¥ -

♦ Izraelio turizmo ministeris 
paskelbė, kad nežiūrint arabų 
terorizmo per pirmus šių metų 
6 mėnesius Izraelį aplankė 8 nuo
šimčiai daugiau turistų, negu 
pernai.

♦ Tautinė Kinija dažniau puo
la komunistinės Kinijos krantus 
ir dažnai neklauso Amerikos di
plomatų Įspėjimų. Ambasado
rius McConoughy senato komi
tete pareiškė, kad Tautinė Kini
ja yra Įspėta neprovokuoti Ki
nijos, nes Amerika nepadėsian- 
ti Tautinei Kinijai gintis, jei 
Kinija puls už tokius veiksmus, 
apie kuriuos Amerikos vyriau
sybė nieko nežinojo.

MONTREALIS. — Paskuti
niai dviejų policininkų nužudy
mai Čikagoje sukėlė nerimą po
licininkų tarpo ir jų organizaci
jose. Montrealyje įvyko Tarp
tautinės Policijos Sąjungų kon
ferencijos suvažiavimas, kuria
me dalyvavo Amerikos ir Ka
nados policininkų atstovai. Bu
vo priimta rezoliucija, reikalau
janti griebtis griežtesnių veiks
mų prieš policijos žudikus.

Ši tarptautinė konferencija, 
kurios pirmininkas yra Toron
to policijos valdininkas, atsto
vauja 125,000 policininkų. Jei 
vyriausybės, teisingumo įstai
gos ir piliečiai nieko nedarys 
suteikti policijos valdininkams 
apsaugą griežtesniais įstaty
mais, ginklų kontrole ir kitomis 
priemonėmis, a policijai teks 
griebtis priemonių pačiai: ker
šyti, gatvėse;. arba , paskelbti 
streiką. Policininkams reikės 
parodyti savo organizuotumą ir 
galią kovojant už didesnę apsau
gą savo nariams, — sako su
važiavimo dalyviai.

Čikagos teismui pasidavė ket
virtas jaunas negras John Veal, 
kaltinamas dalyvavęs policinin
kų apšaudyme. Jį į teismą at
vedė negras advokatas.

(Premjerė Goldą Meir pareiš
kė vokiečiij žurnalui “Spiegei”, 
jog sovietų karinių jėgų didini
mas Egipte gali privesti prie j't 
susikirtimo su Izraelio karinėm 
jėgom. Londone stebėtojai kal
ba, jog sovietai padės Egiptui 
peržengti Suezo kanalą, kuris 
labai reikalingas sovietų laivy
nui. Kartu skelbiama, jog Krem
liaus vadai atmetę prezidento 
Nasserio’ reikalavimas daugiau 
ir geresnių ginklų.

- Manoma, kad šį. ketvirtadienį: 
Nasseris paskelbs savo nutari
mą dėl naujo Amerikos taikos 
paliaubų pasiūlymo. Amerikos 
planą Egipto spauda vadina tik 
procedūros pakeitimu. Ameri
ka siūlo sustabdyti karo veiks
mus 90-čiai dienų ir per tą lai
ką bandyti per Jungtinių Tautų 
tarpininkus ieškoti taikos spren
dimo. Izraelis prieš tą 90 dienų 
paliaubų planą pasisakė, bijoda
mas, kad per tą laiką egiptiečiai 
visai įsitvirtins kitoje Suezo ka
nalo pusėje.

Egiptas tariasi su kitais ara
bų vadais dėl Amerikos pasiūly
mo ir žada oficialiai atsakyti 
Amerikai už kelių dienų. Pa
lestinos pabėgėlių organizaci
jos įspėjo Libano ir Jordano vy
riausybes, kad jos atmestų vi
sus planus, kuriuose nėra visiš
ko Palestinos išlaisvinimo iš žy
dų rankų. Artėjant Libano pre
zidento rinkimams partizanai 
grasina, kad jie nerems tokio 
kandidato, kuris palaikys sveti
mų valstybių taikos planus, ku
rie būtų nenaudingi arabams. 
Jordane El Fatah partizanai ža
da nutraukti bendradarbiavimą 
su vyriausybe, jei ji paremtų 
Amerikos paliaubų planą.

Sustabdė siuntas 
j britų uostus

. NEW YORKAS.*—Trys ame
rikiečių laivų bendrovės sustab
dė siuntų į Britaniją siuntimą. 
Laivai, kurie jau yra pakeliui Į 
Britanijos uostus, dėl ten pra
sidėjusio uostų darbininkų 
streiko bus nukreipti į kitus uos
tus: Hamburgą Vokietijoje ar 
Le Havre, Prancūzijoje.

Dviejuose Britanijos uostuo
se: Newhaven ir Tilbury uostų 
darbininkai sutiko laikinai nu
traukti streiką ir iškrauti iš lai
vų maisto produktus, kurie ga
li sugesti. Darbininkai nenori, 
kad laivų iškrauti būtų pasiųs
ta kariuomenė.

Britanijoj jau pabrango apel
sinai ir kiti vaisiai. Kai kur 
krautuvėse pritrūko mėsos.
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Armijos pratimu laukuose prie El Paso, Texas, nusileidžia "Firebee" 
lėktuvas. Jis skraido be pilotp ir gali atlikti, ii tolo vairuojamas, 
{vairius uždavinius. Juos baigęs, jis gali nusileisti paraitoto pagal

ba ant žemės ar vandens.

,iW.

NEW YORKAS. — Genero
las Odd Bull, ligšiolinis paliaubų 
priežiūros komisijos Viduriniuo
se Rytuose viršininkas pasitrau
kė dėl asmeninių priežasčių iš 
pareigų. Jį pakeis Suomijos at
stovas, generolas Ensio Siilasuo, 
kuris buvo Bull padėjėjas. Gen. 
Bull yra norvegas, buvęs Nor
vegijos aviacijos viršininkas. Jis 
pradėjo tarnauti Jungtinėms 
Tautoms 1963 metais.

♦ Prezidentas Nixonasi psf 
skelbė, kad jis su žmona rugsė
jo mėnesį lankys Meksiką.

mergaitė nužudyta
LANSING. — Michigano po

licija paskelbė, kad Laurie Mur- 
ninghan, 16 metų mergaitė, ku
ri buvo pagrobta iš krautuvės 
prieš 12 dienų, buvo rasta ne
gyva krūmuose apie 22 mylios 
nuo pagrobimo vietos. Ją išsive
dė negras, kuris apiplėšė krau
tuvę, sužeidė jos savininkę, pa
grobdamas 60 dolerių. Mergai
tė dirbo toje krautuvėje.

Merginos kūną rado vaikai. 
Kūnas buvo apie 15 pėdų nuo 
kaimo keliuko, paslėptas žolėje 
ir vandenyje. Pagrobėjas vis dar 
nepagautas.
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ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE
širdis džiaugsmu suvirpa ant gimtosios žemės atsistojus, 
antrą kartą linksmai suplaka lėktuvui | dausas pasikėlus

(Tęsinys)
Teko kai kuriems kad ir “ne

oficialiai’ pabuvoti ir kolchozuo
se arba kaip ten vadina “kulo- 

J kuose” (vertimas iš kolūkio į 
kuloką). Įvestas grynai rusiš
kas metodas — visuotinis vogi
mas. Valdžia vagia nuo žmo
nių jų žemę, žemės vaisius ir 
žmonių triūsą, o žmonės vagia 
iš valdžios savo žemės ir darbo 
vaisius, kad galėtų nuogą gyvy
bę pavilkti. Kolchozuose dabar 
labai populiarus posakis “Dirbk- 
trukčiok, po biskį privogčiok, 
ir galį, gyventi”. Jei nevog- 
cioccia, karvytės neturėcia!” pa
siaiškino svečiui dzūkelė.

Bendras įspūdis iš rusų Lie
tuvoje įvestų kolchozų ir sov- 
chozų yra tas pats, koks buvo 
ponų ir valdžios dvarų gadynė
je. Tai yra vėl atgimstanti dva
rų kultūra, su gerai įdirbtais 
laukais, vaisingais sodais, pa
togiais ponams gyventi namais 
ir gyvuliams tvartais. Tačiau ta 
dvarų kultūra tol tarpo ir kles
tėjo, kol baudžiauninkai beveik 
dykai dirbo ponams lažą eidami. 
Kai baudžiava buvo panaikinta, 
beregint dvarų kultūra susmu
ko, pilys ir rūmai muziejais li
ko arba sugriuvo. Grius ir kol
chozų bei sovčhozų dvarų kul
tūra, tik šį kartą greičiau, ka
dangi dvidešimtojo amžiaus žmo
nės tiek ilgai baudžiavoje nesi
duos laikomi, kiek davėsi žmo
nės aštuonioliktame ir iš dalies 
devynioliktame amžiuje. Nors 
nėra to blogo, kas neišeitų į ge
rą. Ekskursantai yra įsitikinę, 
kad kai kas iš kolchozų metodų 
pasiliks ir laisvoje ūkininkystė- 
je, tai kooperatyvinis žemės ūkio 
mašinų naudojimas.

' Siena tarp ponų ir liaudies
Nors dar tik birželio pradžią, 

bet Birštono kurorte gyvenimas 
buvo ganą, gyvas ir matėsi ru

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

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

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Dlinois 60608.
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j. POEZIJOS PAVASARIAI
į į - ' Amžina tautos dvasia,

Laimink mūsų siekį —
Vėl, gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 

. . buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose, svajoja,
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. . ’

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina S1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin-

j < kinys, 95 psl. S2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

pšL Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. - Eilės, 62* pšl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta > Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ , ŠVENTĘ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išyietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO' SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolrs, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAL Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant Čekį ar piniginį orderį.

f ’ NAUJIENOS,
0 1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608
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siškai kalbančių kurortinihkų. 
Jiems čia pastatyta apsčiai pa
talpų, kur apsigyventi. Parke 
jau grojo orkestras, maudyklėse 
ėjo darbas, Nemuno paplūdimy
je ant smėlio voliojosi viešnios 
iš “broliškų respublikų”. Yra 
didelis restoranas iš dviejų da
lių, panašiai kaip senais ponų 
laikais ponams ir mužikams. 
"Pasakojo apie prieš keletą me- 
tj įvykusią “revoliuciją”. Bū
tent, raudonųjų ponų restorane 
svečiai valgė gėrė kaip tikri po
nai, o gretimame liaudies resto
rane paprasti darbininkai buvo 
maitinami kaip įprasta rusiškuo
se liaudies namuose.

Sykį to liaudies restorano val
gytojai sukėlė “revoliuciją”, pra
dėjo taip garsiai dainuoti “Pir
myn, vergai nužemintieji!” kad 
daina nustelbė ponų restorane 
kamerinės muzikos švelnias me
lodijas. Nors “revoliucijai” mal
šinti raudonoji armija nebuvo 
iššaukta, tačiau kitą dieną susi
rinkus pietų tarp ponų ir liau
dies restoranų jau buvo pasta
tyta nepermatomo storo stiklo 
siena, kuri h- dabar tebėra...

Su saviškiais pasikalbant, jie 
atviri kai kalba apie pergyven
tus baisiuosius metus masko
liams į Lietuvą grįžus. Apie da
bartinę savo padėtį jie labai 
menkai ką begali pasakyti, nes 
ta komunistinė sistema žmones 
taip yra pakinkiusi, jog nuo ank- 
tybo ryto iki vėlybos nakties 
yra užimti nuogo pragyvenimo 
reikalais: sakysim, kolchoze ap
sigerbti, apsiliuobti, skubėti į 
lažą (darbo diena kolchoze), po 
darbo vėl triūsas su savo daržu, 
karve, kiaule, vištomis, visu 
maisto susikombinavimu, paga
liau poilsiu iki sekančiai auš
rai; miestuose darbus turintieji 
visą laisvalaikį pramuša beieš
kodami ko nusipirkti ir eilėse 
bestovėdami kol gaunav nusi-

savo nauja žmona Beverly 
Tarp riekių pridėta kurni

Televizijos komikas Jackie Gleason su 
tini, kuris yra trijų pėdų platumo.

rengiasi valgyti didžiulį sumuš- 
io, jautienos, sūrio ir salotų.

pirkti. Tiesa, kad nuėjus nu
sipirkti, sakysim, pora svarų 
mėsos, tau atkerta, atsveria ir 
drebia į rankas. Jei neatsine
šei su savim “Tiesos” laikraščio, 
tai neškis kruvinomis rankomis 
iki namų. Tokių scenų teko pa
tirti pačiame Vilniuje.

Lietuvos lietuviai iš arti
Į svečių iš Amerikos sutikimą 

suvažiuoja giminės kaip į atlai- 
.dus ir lietuviškam vaišingumui 
nėra ribų nei galo. Deja, ir kon
servų, ir gėralų bonkų užrašai 
jau grynai rusiški, kaip caro lai
kais, tik skirtumas tas, kad dvi
galvį arą pakeitė bolševikiškasis 
kūjis su lenktu peiliu... Jaunoji 
karta jau iki viduramžio yra iš
augusi komunistinėje santvar
koje. Jei ruskiams į Lietuvą pir
mą kartą įpuolus tebebuvo ma
žiau kaip 10 metų amžiaus, šian
dien jau yra 35-40 metų, bet 
prieškarinius metus bepamena 
tik kaip . seną, tolimą praeitį,' o 
gimusieji ir užaugusieji po ko
munistais apie Lietuvos nepri
klausomybės metus bežino tik 
iš tėvų pasakojimų, nes nei mo
kykloj e.neiknygose, nei laik
raščiuose, radijo ar televizijoje 
apie tą gadynę nieko negirdi, o 
tegirdi tik iškreiptą melą ir 
šmeižtą. Ir tai reikia stebėtis, 
stebint tos jaunosios kartos rim
tą, tvirtą lietuvišką nusistaty
mą ir okupantų neapykantą.

Vienas laikotarpis iš baisiųjų 
metų yra visiems, kaip senie
siems, taip jauniesiems giliai 
įsmigęs ir visus vienodai nutei
kęs, tai Lietuvos jaunuomenės 
žiedų pražudymas beviltinga- 
me, kelis metus trukusiame par
tizaniniame kare su šimteriopai 
gausesniu žiauriu priešu, čia 
visi kaip vienas kaltina Vaka
rus, ypač Ameriką, kam, esą, drą
sino į nelygią kovą ir be tuščių 
žodžiu niekuo nepadėjo. Taip 
pat kaltina VHką, kurs tuščiais 

pažadais patikėjęs, savo tautos 
neperspėjęs. Čia susideda ko
munistų visą ląiką prieš Vaka
rus ir Vliką varojna propaganda 
ir pačios, šiauraus priešo per
blokštos tautos nusivylimas.

t- . i . . . .
Lietuva nepražus

Patriotizmas lietuvių tarpe 
gyvas, sąmoningas ir aktingas. 
Nepaprastas jaunosios kartos 
susidomėjimas savo senove, ka
sinėjami archeologiniai palaikai, 
vertinama tavųjų kūryba, lei
džiamos lietuviškos plokštelės 
su savo xsoliftų ir chorų daino
mis, surankpjamos iš. liaudies 
dainos ir raudos; kur tik įma
noma, statomi lietuviški pamin
klai ir puošū mi pastatytieji. Jau 

vienur kitur prie

tėn rusiškai moka

rusinami nekalba! 
"oje šią vasarą at-

ir smuikelis 
kelio ar kokp istoriško medžio 
pasirodo.

Jaunimas
kaip čia angliškai, tik tas skir
tumas, kad T a angliškai niekie
no neverčiat ii kalba, o ten vi
sais būdais7 
Visoje Lieti 
gijo chorai J Priežastis — 
įtino metai’J bet ta proga popu
liarinami lietuviška daina ir ge
rinami chi?ai Druskininkuose, 
kur svečia iš Amerikos buvo 
nuvežti, vi ko didelio lietuviško 
choro repe ieijos ir aikštėje, kur 

i jos vyko, buvo iš- 
žiulis - transparentas 
: “Mūsų dainas ski- 
brangi -Lietuva!”

tos reperi:: 
tiestas di i 
su žodžiai: 
riam tau.

(Pabaiga)
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2 — NAUJIENOS, CH’CAGO 8, ILL. — WEDNESDAY, JULY 22, 1970

s psirdiĮcS* 
nržino tktai per

Brighton Parkas
NETEKOME

BRIGITOS BUBULIS
Senatvės sulaukusi mirė 

Brighton Parko gyventoja Bri
gita Bubulis. Praeitą trečia
dienio rytą apie 10 vai. iš Petro 
Bieliūno koplyčios, 4343. So. 
California Ave., didoko būrelio 
buvo palydėta į vietinę lietu
vių parapijos bažnyčią , o po 
pamaldų į šv. Kazimiero kapi
nes, tiesiai prie velionei skirtos 
duobės. Kunigui pasimeldus, 
palydovų akyvaizdoje karstas 
pamažu slinko duobės dugnan. 
Daugelis iš palydovų jau buvo 
seniai matę tokias gražias tra
dicines laidotuves Kazimieri- 
nėse kapinėse.

Petras Bieliūnas visus paly
dovus įnirusios, šeimos vardu 
užkvięjė pietų i Midway resto
raną.

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

rugpiūčio 16 dieną,

Velionė Bubulis priklaus^ Pakto valstybių kito labai rimta 
keliems klubams, ypač savo problema, kuomet Lenkija per 
laiku labai daug pasidarbavo apsirikimą pati save užpuolė. 
Amerikos Lietuvių Piliečių! 3. Biuletenis: Lenkijos delega- 
Pašalpos klube, kuris suteikė jcija šiandien garvežiu atvažiavo 
karstnešius. Jie buvo: Jonas į 1939 metų Pasaulinę Paroda 
Didžgalvis, Dan Lukas, Jos.’New Yorke.
Mikšis, Julius Klimas, los. Pa-.į 4. Informuoti šaltiniai War- 
kudaitis ir A. Jusas. Taip pat šuvoje praneša, kad iššuvimas 
gražiai pasirodė šešios garbės!pirmosios, lenkų raketos į mėuu- 
palydovės su puokštėmis gėlių! Jį atidėtas iki momento, kol Len- . 
iš Lietuvių Brighton Parko Mo 
terų Klubo.

Velionė Bubulis buvo gimusi 
Lietuvoje, šiame krašte išgf-
veno daug metų. Paliko tris bet jų užtenka lenkiškam
dukteris su šeimomis. Dukte
rys rūpinosi laidotuvėmis. 
Reiškiu užuojautą dukroms ir 
visiems artimiesiems bei drau
gams. Beje širdingai dėkoju 
laidotuvių direktoriui Petrui 
Bieliūnui, kuris ne tik gražiai 
sutvarkė laidotuves, bet ir ge
rai nuteikė Piliečių Klubo kar- 
stanešius. A. J ūsas

“LENKIŠKI ŽERTAI”
Lenkų spauda nebe pirmą kar

tą kelia protestus prieš įvairius 
scenos artistus ir anekdotinin- 
kus, kad tie įvairiais lenkiškais 
juokais (“Polskie žarty”) įžei
dinėja lenkų kilmės amerikie
čius. '

Naujausiai Chicagos lenkų 
laikraščiai paskelbė protestus 
prieš WNBC-TV stoties prezi
dentą Julian Goodman, kurs esą 
savo stotį pavertęs “įrankiu ra
sistinių prieš lenkus atakų seri
jai”, kas ypatingai esą matyti 
Ptowan ir Martin “Laugh-In” ir 
“Johny Carson Show” progra
mose. Straipsnyje pateikta ir 
ketvertas tokių “žertų” pavyz
džių:

1. Parma, Ohio, vienas žmo
gus įpuolė į mėšlavežio sunkve
žimio būdelę ir sušuko šoferiui: 
“Ųžvesk motorą! Važiuojam į 
Varšuvą!”

2. Europoj e tarp Warsuvos 

kijos valdžia išras degtuką, ku
riuo bus galima uždegti sau
giklį.

“Žertai”, atrodo, menkaver- 

unarui sujaudinti ir kadangi pa
aiškėję, jog tas programas spon- 
soruoja Budweiser alaus bravo
rų savininkai, proteste lenkai 
skatinami nebegerti Budweiser 
alaus!

250,000 KALINAMŲJŲ
TIK DĖL ĮSITIKINIMO

The New World rašo, kad 
šiandien pasaulyje yra kalina
ma nemažiau kaip 250,000 žmo
nių vien dėl to, kad jų įsitikini
mai yra kitokį, negu valdžią tu
rinčiųjų. Amnesty Internatio
nal žiniomis, iš to skaičiaus apie 
116,000 yra kalinama Indonezi-, 
joje, dauguma jų suimta 1965 
metų gale dėl santykių su ko
munistais ir tebelaukia teismo. 
Graikijoje virš 2000 politinių 
kalinių, Brazilijoje “keli šimtai” 
darbo unijos narių, progresyvių 
katalikų vadų, žurnalistų, artis
tų, buvusio prezidento Goularto 
šalininkų ir uždraustos kompar
tijos narių. Dar apsčiai tokių 
kalinių esą Afrikoje, k. a. Tan
zanijoje, Zambijoje, Sierra Le
one,, Nigerijoje, Kongo, Mala- 
vi, Kenijoje, Sudane, Somali- 
joj, Ugandoj, Rodezijoj ir Pie
tinėje Afrikoje.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 

. DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Neseniai jvyko motorlaiviu lenktynės apie Bahairy salas. Šioje nuo
traukoje, apačioje matomas antr< vietą laimėjęs laivas, nr. 33. To

liau ramiai plaukioja būrinis laivelis.

BUS IDOm PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI. G F: R IM A I. 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

/
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TVIRTAS PAMINKLAS KŪRĖJUI
Antanui Rūkui prisiminti

Lygiai prieš trejus metus mi
rusio Antano Rūko prisimini
mas vėl ryškiai atgyja, laikant 
rankoje naujausią jo kūrinių 
knygą. Knyga vidutinio dy
džio, gero spaudos darbo, su 
kietais viršeliais ir įspaustomis 
auksinėmis raidėmis “Veikalai 
scenai”. Išleido autoriaus naš
lė Elena Rūkienė. Spausdino 
Naujienų” spaustuvė. Nenu

slėptas ir tiražas. Jis, deja, vos 
300, nors tai jau ir nepirmiena 
mūsų spausdinto žodžio rinko
je. Nyku darosi, matant tokį 
skaičių šioje ar kitose knygose. 
Aiškus regresuojančios išeivi
jos ženklas. Aiški žemyn slen
kanti kreivė.

Naujoje knygoje yra atspaus
dinti du veikalai scenai: “Bu
bulis ir Dundulis” ir “Svajonių 
šalis”. 

y / V ■ - '
“Bubulis ir Dundulis” — tai 

lyg antroji Keturakio “Ameri
ka pirtyje” lietuviškoje sceno
je. Retas veikalas, kuris, tiek 
kartų būtų vaidintas. Parašė ji 
Antanas Rūkas ankstybose pa
bėgėlio dienose, tuoj Antra
jam pasauliniam karui praū
žus Vokietijoje. Neramios ir 
didelio skurdo buvo dienos, 
kiekviena rytdiena buvo neži
noma, kaip toj dainoj: kur aš 
nukeliausiu, nakvynėlę gau
siu. Kurti buvę sunku, nepap-

rastai sunku tokiose sąlygose. 
O tada kaip tik ir buvo parašy
tas “Bubulis ir Dunduljs”. Ste
bina dar ir tai, kad veikalo 
fabula paimta ne iš naskuti- 
n»ui»i perąvvenimu. Jain skau
džiai nalietusiu tauta ir kiek
vieną. ios imoffn.i ne iš okupa
cini. ne. iš karo baisumn. ne iš 
pabėgėliu poleofos. bet iš ra
mios lietuviško kaimo idilijos.

Tada pačiame ikarštvie vv- 
ko stovyklų pabėgėliams bei 
benamiams organizavimas ir 
kilnosimas iš vietos i vieta, ta
da grėsė priverstinis gražini
mas bolševikiniams okupan
tams ir kaip tik tada. 1945 me
tu uabaigoie, Jurgiui Blekai- 
čiui režisuojant, Detmolde 
buvo pirma kartą suvaidintas 
“Bubulis ir Dundulis”, tas 
linksmas friiu veiksmu nutiki
mas, kaip jį autorius pavadi
no. Ir tai buvo graži prošvais
tė anose niūriose dienose. Au
torius, režisorius ir aktoriai, 
kuriu tarpe buvo ir H. Kačins
kas, ir D. Kubėrtavičiūtė, ir M. 
Lemešytė ir pats A. Rūkas bei 
kiti, savo entuziazmu dramos 
menui ir meile bendro likimo 
tautiečiams davė benamių sto
vyklų scenose daug gražių, 
šviesių ir paguodžiančių va
landų.

Bene 35 kartus buvo suvai-

ANTANAS. RŪKAS

1907. 9. 10 — 1967. 7. 22

PAVERGTŲ TAUTU MINĖJIMAS

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimaiPoezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ,ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu'aplanku, kainuoja 5 dol,

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psL, 2,50 doL

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 doL

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. J17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes ’Tėvu’ Žemėje. Labai gražus leidinys/ 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psL, kaina 1,50 doL

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 doL

1. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14j novelty jaunimui ir suau
gusiems. 213 psl., kaina 2 dol.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šileli, Įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje..." Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli, pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukitrriami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

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

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

Slovakijos praėjo skautų da- 
linėlis, didelis vvru orkestras 
ir keliolika asmenų.
Albanijos nedidelis skaičius 
žmonių, bet jau orkestras tai 
t,ikrai didelis.

Lenkų poros- šimtų žmonių 
grupė su dideliu plakatu, pri
menančių pasauliui 1940 metų 
Katyno žudynes. Taip pat pra
ėjo ir skautų dalinys.

Čekoslovakai kitais metais 
labai mažai reiškėsi, bet po ru
sų 1968 m. Čekoslovakijos oku
pavimo gana gyvai pradėjo 
reikštis. Ir šiais metais čeko
slovakai bene Įspūdingiausiai 
pasirodė. Nešė daug plakatų, 
ėjo jų didelis orkestras, skau
tai ir gana didelis žmonių skai
čius. Beveik visi pasipuošę 
tautiniais rūbais. Motervs la
bai išpūstomis rankovėmis. 
Vyrai ant vieno peties užsidėję 
švarkus. O kad švarkai ne
kristų, žalsvos spalvos pinti
niais akselbantais per krūtinę 
perrišti. Jų plakatai reikalavo 
duoti Čekoslovakijai laisvę ir 
rusų išsinėšainimo. Dalis ėjo 
ilgais auliniais batais apsiavę.

Serbų vos kelių asmenų gru
pelė praėjo. ,4^,

Kubiečiai nešė dąug plakatų. 
Viename plakate rašoma, kad 
Castro režimas laiko kalėji
muose 75,165 politinių kalinių. 
Jųjų buvo pora šimtų. Daugu
moje tamsiaodžiai su didelė
mis, plačiais bryliais skrybėlė
mis. Kažkodėl jiems daugiau 
šaligatviuose stovinti minia 
plojo. Tur būt, ten kubiečiai 
didele dalimi stovėjo. Vos pra
dedant žygiuoti per garsiakal
bį buvo sugrota “God Bless 
America”, be to, keliems or
kestrams grojant ir porai mi
nučių greitosios pagalbos bei 
policijos mašinoms keliant 
triukšmą, šaligatviuose tiek 
daug žmonių prisirinko, kad 
nebebuvo galima nei praeiti.

Pabaigai linksmenis dalykė
lis. Vienas plaukuotas ir barz
dotas baltasis, o kitas toks pat 
juodukas vaikščiojo šaligatviu 
ir kaišiojo panosėn praeiviams 
kardonini plakatą, kuriame 
buvo reikalaujama tuojau An
golai grąžinti laisvę.

(Angola — Portugalijos ko
lonija Afrikoje).

Stasys Juškėnas 
I

SKAITYK PATS IR PARAGINS 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

(Bendri įspūdžiai)
Nuo Congress iki Wacker 

Drive gatvių State gatvėje bu
vo iškabintos visų pavergtų 
tautų vėliavos. Tų vėliavų tar
pe matėsi ir mūsų trispalvės.

Lygiai 12 vai. prasidėjo Sta
te gatve eisena*. Pirmiausia pra 
ėjo didelis jūrininkų orkestras’ 
Po jų ,tur būt, įvairias tautas 
atstovaujanti miesto pareigū
nų vyrų grupė. Jų tarpe matė
si ir mūsų gen. konsulas dr. 
Petras Daužvardis. Pražygia
vo jaunų negriukų ir negriu
kių didokas, puošniais rūbais 
apsirengusių, orkestras. Kele
tas Įvairių. Amerikos veteranų 
postų. Taip pat keletas Ameri
kos karo veteranų moterų pa- 
gelbinių vienetų. 4 šerifų maši
nos ir vienas Cook apskrities 
šerifo autobusas.

Keliose mašinose važiavo 
Įvairūs miesto pareigūnai. Bu
vo nešama, tur būt, pavergtų 
tautų beveik visą gatvę užiman 
ti gulščia vėliava.

Keli dideli papuošti vežimai 
su George W. Dunne paveiks
lu (Cook apskr. prezidentas — 
viršininkas). Nedidelė vos iš 
keliolikos asmenų baltgudžių 
grupė su trimis mašinomis ir 
dideliu plakatu— Baltgudija 
nėra Rusija.

Kroatų nedidelė grupė su 
plakatu: Laisvė pavergtoms 
tautoms. '

Pora miškų • departamentų 
puošnių vežimų. Ukrainiečiai, 
kaip ir paprastai, greičiausiai 
viršijo žmonių skaičiumi kitas 
tautybes. Jų praėjo trys dideli 
skautų daliniai, veteranai, di
delis orkestras ir keliolika di
delių plakatų, reikalaujant 
Ukrainai laisvės. Viename 
puošniame vežime važiavo

i grupė jaunų mergaičių su ske
petomis užrištomis burnomis, 
o viena mergina, su dideliais 
retežiais ant rankų, vaizduo
janti sukaustytą retežiais Uk
raina. w

Latviai: jų buvo nedidelė 
grupė. Gražiai atrodė jų skau
tai. Tarp jų ėjo ir kažkokios 
mokyklos mažų vaikų orkest
ras. Kažkas teigė, kad tai bu
vęs lietuvių samdytas orkest
ras. /

*

Irlandija: keliobka asmenų 
ir didelis raudonomis unifor
momis pasipuošęs, senesnio 
amžiaus , niuzikanh] orkest
ras. Lietuvių grupės priešaky
je ėjo Jonas Jasaitis, kun. Adol
fas Stasys ir Leonas Prapuole
nis. Po jų buvo nešta didelė 
gulsčia mūsų vėliava. Ją nešė 
kelios tautiniais rūbais apsi
rengusios moterys. Pravažia
vo: Petro Daužvardžio, Adolfo 
Stašio, Valerijono Šimkaus, 
šaulių, Cicero lietuvių ir dar 
pora mašinų. Buvo nešamos 
ramovėnų, šaulių, vyčių ir kitų 
organizacijų vėliavos. Lietu
vių grupėje gražiai atrodė jū
ros uniformuotų šaulių grupė. 
Vienas iš jų net plačia barzda 
pasipuošęs, šiaip lietuvių ga
lėjo būti apie 500. Beveik visi 
ėjo nešini mažas tautines vėlia
vėles. Gatvėje vėliavėlių miš
kas, ypač iš toliau labai gražų 
vaizdą sudarė. Be to, buvo ne
šama plakatų, nukreiptų prieš 
tėvynės okupantą. Bendrai rei
kia pasakyti, kad lietuvių pa
sirodymas neblogai pavyko.

Nors ir labai nesinorėtu ra
šyti, bet negi galima nutylėti 
tokio neleistino ir tiesiog nusi
kalstamo reikalo. Visose gru
pėse matėsi didesni ar mažesni 
skautų daliniai. Noriu tad pa
klausti mūsų skautu vadovus: 
kurgi mūsų skautus užkišot, kad 
jie nepasirodė? Rėkimų, rašom, 
kad jaunimas ir tik jaunimas 
gali efektingiau su Lietuvos 
okupantu kovoti. Deja, čia 
praeinant mačiau bene trejetą 
jaunuolių. Tiesa; praėjo ke
liolika jaunų vaikučių tėvelio 
ar mamytės už rankučių vedi
ni. O kurgi mūši] jaunimas?

dintas “Bubulis ir Dundulis” 
Vokietijoje. Keliauta iš stovyk
los Į stovyklą, iš miesto i mies
tą. Ir taip, kol prasidėjo exo
dus Į užjūrius. Bet po neilgos 
pertraukos “Bubulis ir Dundu
lis” jau pasirodė Amerikos ir 
Kanados lietuviškoje scenose. 
Tai vienur, tai kitur jis tebe
vaidinamas ir dabar.

Bet veikalas iki šiol tebuvcf 
tik keliose mašinėle rašytose 
kopijose. Iš jų jis buvo ruo
šiamas scenai. Bet dabar jis jau 
prieinamas ir skaitytojui: be 
lieka tik papildyti savo knygy
nėli dar viena vertinga knyga.

“Bubulis ir Dundulis” yra 
vienas anų laikui kaimo epizo- 
dėlis. Sakau anų laiku, kai, 
būtent, buvo ūkiai -ir ūkinin
kai. kraičiai ir piršliai, tėvu 
valia ir vaiku paklusnumas, 
individualus žmosms ir jo sve
tinga sodvba. šis linksmas tri
jų veiksmu nutikimas yra per
dėm lietuviškas ir 'vargiai ar 
galėtu būti suprantamas kita
taučiu scenoie. Lietuviškas iis 
vra savo veikėiu charakteriais, 
visu savo lyriniu tonu ir, paga
liau. savo žodinga kalba ir 
sunkiai kiton kalbon išverčia
mais palyginimais, čia nėra 
visuotiniu idėiij ir rūpesčiu, 
kurie egzistuotą anapus kiemo 
ar sodybos ribų. Čia tėra tik 
atskiri žmonės su savo didelė
mis ar mažomis l>ėdomis, su 
ydomis ir dorybėmis. Bet di
delės ir mažos bėdos,, ydos ir 
dorybės čia gražiai išlygina
mos varsa, kuri palieka malo
nu ir šviesu įspūdi apie ta dvie 
jų kiemu gyvenimo vaizdelį.

Beje, Antanas Rūkas kuone 
kiekvienam savo kūriniui už
dėjo egzilo antspaudą. Jis bu
vo sąmoningas savo padėtyje 
ir gerai žinojo, dėl ko 1944 me
tu vasarą peržengė Lietuvos 
siena. Ryškus ir jaudinantis 
egzilo balsas yra prologe, ku
riuo pradedamas 
Dundulis”. Viena 
čia pacituosiu:

pereita indė- 
žemė, lai-

Velnių kara-

se.... Bet toji šalis yra paverg
ta juodnugarių. ; Juodnugarių 
ne del jų juodos pdos, bet jie 
taip žmonių vadinami dėl blo
gų darbų, kuriuos jie yra pa
darę kitiems.

Didžiosios knyf os planai ve
dė jaunus idealistus per Įvai
rius kraštus ir daugybę mirti
nų pavojų. Buvo 
nų šalis, Besočii 
mingai ištrūkta is
lystės ir, kai jėgos jau buvo vi
sai išsisėmusios, patekta į mir
ties karalystę. Aplinkui nebu
vo jokios gyvybės , 
kia šakelė, joks 
Be gyvj’bės ir 
buvo visas kras tas, 
akvs užmatė. T 
rytas atskleidė 
paprasta groži ir 
bude jaunuoliai 
didžiosios knygos 
jie. pagaliau, pasiekė Svajonių 

kalnas dar 
dunksojo tolumoje liūdnose 
varsose. Tai rod. 
dar nebuvo visai 
nas laukė moralini 
gimimo. Reikėjo, 
šalių suplaukę brcliai ir sese
rys užmirštų prae 
das bei nuoskauda; ir, meilės 
sparnų gaubiami, ištiestų vie
nas antram broliški ranką. Ir 
tai įvyko, kai iš s-1 etimos toli
mos šalies atkeliavęs Vytas ir 
juodnugarių pries naudą ken
tėjęs Jurgis vienas 
do ir kaip broliai 
Ir tada Kryžių kslnas sušvito 
dangiška šviesa ir iš ten paju
dėjo išvaduotų žmonių džiaug
sminga procesija.

“Svajonių šal 
Rūkas parašė jau apsigyvenęs 
Amerikoje, berods 1957 me
tais. Jis buvo pirmą kartą su
vaidintas teatro festivalyje Či
kagoje pereitų n etų rudenį: 
Veikalas yra sunkesnis mėgėjų 
teatro jėgoms ir vergiai ar ka
da išpopuliarės tai; >, kaip “Bu 
bulis ir Dundulis”.

Nesunku atspėti, 
nas Rūkas, kardanas “Svajo
nių šalį”, turėjo i< 
į lietuviškąjį išeivi 
nors veikalą ir pa skyrė 
žiems ir dideliems 
jose yra aišku, kas toji svajo
nių šalis, kas tie 
juodnugariai, kod 
viskas negyva, net 
rodo mirę. Alegor 
didaktika: broliškcji meilė bei 
tautinė vienybė 5 ra galutinis 
tikslas, įprasmina ntis 
kančių kelią į laisvę. Ir tai vėl 
ryški egzilo rašytojo duoklė 
savo "misijai, kuri ii jis įsipa
reigojo anuo metu, 
padaryti didžiausia gyvenime 
sprendimą: pasirinkti laisvę, 
ar tą žemę auksinį, kurią jis 
taip mylėjo. Jis al|iem liko iš
tikimas, nors jo žemiškieji pa
laikai ir yra priglausti sveti
mos žemės kapinėse. Bet jie 
grįš į gimtąją žemę, kaip ir jo 
kūriniai, kurie liudys, kad pa
sitraukimas iš tėvynės buvo iš-<

šąli. Tik Krvži

, nejudėjo jo- 
gėlės lapelis. 

ie džiaugsmo 
kiek tik 

ačiau išaušes 
aplinkui ne- 
gvvybe. Pa- 
suprato ir iš 
išskaitė, kad

i kad šalis 
aisva. Kal- 
o šalies at- 
kad iš visu <•

ties skriau-

kitam atlei- 
apsik’abino.

Antanas

pirktas darbais. Ir Įvyks taip, 
kaip “Bubulio ir ' Dundulio” 
prologe yra parašyta:

Ir tada dar skaisčiau sužaliuos tavo
' - plotai,

Subanguos tavo auksas, kaip marip
paviršium,

Ir tu juoktis, mylėt ir svajoti 
Niekuomet, niekuomet neužmirši..

Elena Rūkienė, išleidusi šiuos 
du mirusio vyro veikalus, pa
gerbė jo atminimą paminklu, 
kuris yra patvaresnis už gra
nitą. A. Kučys

Ten žygiavo tik sulinkę žila
galviai seneliai ir jau gerokai 
senstelėję vyrai ir moterys. Žiū 
ri Į praeinančius, ir tiesiog iš 
gėdos tenka rausti.

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

“Bubulis ir 
jo kad Anta-posmą$5.00

$3.00
$2.00

$12.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS D t, 336 psL 
Juozas Liūdžius, RASTAI, 246 psl._________________
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ______
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psL 
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ____
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ------------------------------------------------------------
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psb ______ $2.00 ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psb __________ ____

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ___________ ______________________

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIM1NTASI ________ ____
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais _______________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl._______ —
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ____ _
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. _______________________ _____________
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškaL ---------------------------------------------------------
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, ^4 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psb_____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti « 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adreso:

1.
2.
3.
4.

$130

$5.00
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$2.50
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

pažadėta.As sugrisiu! Tu man
Nutekės juk upeliais skausmai j 

marias
Ir vaikai iš visų pakraščių margo 

svieto
Tavo rankose laimę atras.

' f
Antroje naujosios knygoj 

dalyje yra atspausdinta “Sva
jonių šalis”, penkių veiksmų 
vaidinimas mažiems ir ’dide
liems, kaip pats autorius šį 
veikalą pavadino.

Jaunuolis Vvtas viename ap
leistame namelyje rado labai 
didele ir labai seną knvgą, pa
vadinta “Svajonių šalis. Pla
nai ir būdai jai pasiekti, sura
šyti Daktaro Klajūno Lituano”. 
Sužinojo apie tai Dana, Algis 
ir Arvis, ir visi nutaria išeiti 
ieškoti tos nepaprastos šalies, 
kuri esanti senojo pasaulio 
šiaurėje, kur beržai, mėlyni 
ežerai, rūtų darželiai palangė-

ėją kreiptis 
os jaunimą, 

“ma- 
”, Alegori-

ją pavergę 
ii joje taip 
ir žiedai at
joję slypi ir

tautos

kai reikėjo

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNiVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigto 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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metams ____ _______ _

pusei metų

$1.75

$20.00
$11.00

$2.00

_ $21.00
_ $11.00
_ $2.50

$11.00
$6.00
$2.00

$18.00
$10.00
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Subsidijos farmeriams
Kai 1930 m. Amerikoje prasidėjo “didžioji depresi

ja’, tai jos buvo labai skaudžiai paliesti ne tik miestų 
gyventojai, bet taip pat ir farmeriai. Kainos jų užaugi
namiems produktams tiek nukrito, kad tuos produktus 
neapsimokėjo nei nuo laukų nuimti, nes nebuvo galima jų 
parduoti. Tad pamidorai, bulvės, kviečiai ir įvairūs vai- 
šiai ir daržovės buvo paliekami laukuose pūti.

Farmerių padėtis pasidarė tiek desperatiška (ypač 
tų, kurie turėjo užsitraukę paskolas), kad jie pradėjo 
tūkstančiais apleisti savo iarmas, nes nepajėgė išsiversti. 
Farmerių ekonominei būklei palengvinti valdžia priėmė 
vadinamojo “proto tresto” planą, kuris susivedė prie 
teikimo farmeriams subsidijų (mokėjimo pašalpų) už 
sumažinimą auginamų produktų!

Farmeriai buvo raginami (taip darė tais laikais ėjęs 
agrikultūros sekretoriaus pareigas Henry Wallace) 
skersti paršiukus ir užkasti juos į žemę. Raginami buvo 
mažiau auginti bulvių, kviečių bei kitokių javų, o užau
gintą perteklių naikinti. Derliui sumažinti tada ir buvo 
įvesta tokia subsidijų sistema, pagal kurią piniginės pa
šalpos buvo.mokamos farmeriams už jų paliktą oirvonau- 
ti žemę.

Toji sistema su kai kuriomis pataisomis išliko iki šių 
dienų: farmeriams vis dar tebemokamos subsidijos už 
tai, kad jie palieka, prisilaikydami valdžios patvarky
mų, dalį žemės dirvonautt

Subsidijų sistema mažai tepasikeitė, o tuo tarpu že
mės ūkyje per paskutinius keturiasdešimt metų Įvyko 
tikra revoliucija.- Ne tik labai sumažėjo farmerių skai
čius, bet taip pat ir f armų bėra kur kas mažiau, negu jų 
buvo depresijos laikais. Anais laikais- farmos palyginti 
buvo nedidelės, tad ir pašalpos jų savininkams buvo pa
teisinamos, nes jie iš tikrųjų skurdo. Mažinant jų pro
dukciją, buvo pasinešta sumažinti produktų pasiūlą ir 
tuo būdu padidinti tiems produktams kainas.

Kaip yra šiandien?
Farmų skaičius, kaip buvo minėta, labai sumažėjo. 

Susidarė korporacijos, kurios nupirko mažesnes farmas 
ir dabar kontroliuoja tūkstančius ir tūkstančius akrų že
mės. Taip pat atsirado ir nemažas skaičius labai stam
bių žemvaldžių (atseit, savo rūšies dvarininkų), kurių 
farmos irgi susideda iš tūkstančių akrų. Tie milžiniški 
dvarai taip pat turi teisę į subsidijas. Ir jiems subsidijos 
yra skiriamos. Ir dar kokios subsidijos! Pavyzdžiui Ja

VLADAS CIVINSKAS
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Spinelių, ypač šlifuotų, blizgesys, vi
dinės ugnys gyvos ir stiprios. Baltieji spi- 
neliai, gavę briliantini šlifą, saulėtą dieną 
sunkiai atskiriami nuo deimantų. Tik bal
tasis zirkonas yra geresnė deimanto imita
cija, bet ji tuojau išduoda dviguba akmens 
refrakcija ir didelis lyginamasis svoris. 
Spinelis lyginamuoju svoriu labai panašus 
i deimantą, o refrakcija paprasta, todėl ir 
atskirti jį nuo deimanto žymiai sunkiau. 
Spineliai įspūdingiausi briliantiniame šli
fe, bet sutinkami ir emeraldiniame. Apva
liuoju šlifu dailinami tiktai neskaidrieji ir 
prastos kokybės akmens.

Kaip jau anksčiau minėjome, raudo
nieji spineliai tiek savo spalva ir išvaizda 
panašūs į rubinus, kad nuo klaidų nesau
gūs ir geri ekspertai. Kol brangiųjų akme
nų tapatumui nustatyti kitų priemonių ne
buvo, niekam nei į galvą neatėjo, kad po 
rubino raudonumu gali slėptis du skirtingi 
akmens, ši tūkstančių metų senumo klai
da pradėjo aiškėti dar nelabai seniai. Mi
neralogai brangiuosius akmenis betikrin- 
daini pagal jų cheminę sudėtį ir fizines bei 
optines savybes, priėjo išvadų kurios buvo 
stulbinančios visose brangiųjų akmenų šei
mose, bet skaudžiausios korundo akmenims, 
tiksliau — safyrams ir rubinams. Ne tik 
didelė dalis vfsų senųjų rubinų paaiškėjo 
beesą spineliai, bet ir patys didžiausi ak-

Verta kaip kada pakyloti, kad kęs laikyti bolševikus, lenkus ir 
ir dar neatvėsusius praeities Lie- kitus, kurie tada buvo vyriau- 
tuvos kovingų metų įvykius, sybės opozicionieriais.
Bet tokius prisiminimus reikia 
būtinai dokumentuoti arba nu
rodyti tų dokumentų šaltinius, 
kad laiko dulkės juos neužklotų.

Jau buvo šiaip sau prsimin- 
ta 1920 m. vasario 23 d. Pane
munės kariuomenės įgulos kilę 
dideli neramumai, kuriuos pri
imta vadinti net sukilimu.

Ir to sukilimo kurstytojais ir 
vykdytojais kaip kas iki šiol lin

1920 m. gegužės 20 d. St. Sei
mo pirmoje sesijoje ketvirtame 
posėdyje, svarstant amnestijos 
klausimą, gyvai iškilo ir tas Pa
nemunės įvykis.

Ir nenuostabu: buvo daug ka
rių suimtų, teisiamų ir jau mir
ti pasmerktų. Viso buvo mirti 
pasmerkti 7, iš kurių mirties, 
bausmė keturiems buvo pakeis
ta kalėjimu iki gyvos galvos.

mes G. Boswell korporacija Kalifornijoje turi 96,911 akrų 
žemės. Jo ir jo šeimos kontroliuojama korporacija iš 
valdžios subsidijomis gauna per metus keturis milijonus 
dolerių su viršum ir tikrai karališkai gyvena: turi savo 
aerodromą, tris lėktuvus ir helikopteri!

Yra ir keli kiti “farmeriai”, kurie subsidijomis per 
metus gauna po milijoną ir daugiau dplerių.

Faimų subsidijomis 1969 m. buvo išmokėta $3,328,000, 
000. Astuoniems stambiems “farmeriams” teko $2,525,800. 
Keturiolika žemės ūkio bendrovių gave po 500,000 dolerių 
ir daugiau. Bet, vidutiniškai imant, apie trečdalis far
merių, kurie gavo subsidijas, turėjo pasitenkinti trupi
niais, <— jiems teko tik po 500 dolerių. Kitas trečdalis ga
vo dar mažiau: maždaug po 350 dolerių.

Netrūksta ir kuriozų. Sakysime, kai kurie bankai yra 
įtraukti į farmerių skaičių ir gauna subsidijas, kurios sie
kia nuo 27,000 iki 224,000 dolerių. Mat,- tie bankai kontro
liuoja nemažus žemės plotus. Maža to : keli kalėjimai gau
na pusėtinas subsidijas už jų kontroliuojamą žemę. Sena
torius Williams tuos farmerių kaukėmis prisidengusius 
kalėjimus labai sarkastiškai pašiepė, pareikšdamas • kas, 
girdi, atsitiktų, jeigu toks “farmeris” taip nusikalstų sub
sidijų Įstatymui, kad jam turėtų būti paskirta kalėjimo 
bausmė. N ejaugi tuo atveju už įstatymo sulaužymą “ka
lėjimą tektų pasiųsti į kalėjimą?”

Kad subsidijų farmeriams teikimo 
ausi ir taisytina, apie tai jau kuris laikas kalbama.. Atsto
vų rūmuose tos sistemos reformavime

Kiti penki buvo nubausti laiki- turi žinot”). Jei Seimas nori ži
rni kalėjimu, vienas išteisintas J not, pasakysiu, kad pavojus bu- 
Iš nuteistų mirti buvo vienas vo didelis. Vyriausia vadas buvo 
žydas ir vienas vokietis. Du tar- areštuotas, rodėsi taip, kad ope- 
navę rusų kariuomenėje puska
rininkiais. Niekas iš visų nu
teistų nebuvo pakaltinti kaip ko
munistai ar lenkai. Tik iš tų su
kilusių paskelbtų reikalavimų 
numanu, kad bolševikai' buvo 
prikišę nagus, nes reikalauta 
įsteigti kareivių tarybas, o taip 
pat darbininkams tokias tary
bas leisti suorganizuoti.

Aišku, jei tas “sukilimas” bū
tų buvęs laimėtas, tai bolševi
kai būtų pasisavinę sau nuopel
nus. kadangi ūmu laiku visa 

ztai buvo sutvarkyta, tai to me
to Lietuvos pogrindžio komu
nistų spauda pasisakė prieš to
kius neapgalvotus sukilimus. 
Bendrai tuo metu komunistai 
nebuvo pasinešę ruošti sukili
mas, nes Sovietų Rusija turėjo 
ir šiaip savų didelių rūpesčių.

Esą, kitur veikią komunistai 
turi pasitikėti išminti nai savo 
pajėgumu ir netykoti iš Sovie
tų Rusijos raudonosios armijos kurie buvo nepatenkinti ir 
darbo žmonėms išvaduoti.

čia dedame VI. Natkevičiaus, 
buvusio paskutinio Sovietų Są
jungos Lietuvos pasiuntinio, 
Krašto Apsaugos ministerio Mer
kio ir lenkų atstovo Grajevskio 
kalbas St. Seimo posėdyje.

Tai tokie dokumentai, kurie 
ir dabar prisimintini ir daugiau 
šviesos įnešą į -tą įvykį.

Teismo skelbimas buvo par- 
skelbtas Lietuvos Nr. 71, 1920

racijas vedė majoras Šumskis, 
sėdėdamas prie telefono, o dau
gelis kariškių tik kitą dieną at
ėjo ir apniko kieno tai atneštą 
alaus kraitę.. Kareiviai kiauras 
dienas maitinosi žirniais. Aš 
turiu pasakyt, kad tuos karei
vius, kurie patekę į nepakenčia
mas ekonomines sąlygas, sukru
to ,ir pakėlė tą maištą, reikia 
įtraukti į amnestijos projektuo
jamą įstatymą. Pats vyriausia 
karo vadas sakosi, kad būdamas 
kareiviu ir jis būtų taip pada
ręs. Aš sakysiu, paleistuviais 
kareivius tokiose apystovose va
dinti, kaip kai kurie daro, per- 
drąsu ir užgaulinga.

Kad lenkai ten buvo pridėję 
savo rankas, bolŠevikėliai ir tuo 
naudojosi, man aišku. Aš būda
mas bolševiku būčiau tą pat pa
daręs: kaltos apystovos, ir mes 
turim džiaugtis, kad taip vei
kiai pasibaigė tas Inaištas. Vi-

126 str. remdamasis Janulaičio 
žodžiais, būk šnipavimas tai ta 
pati žmogžudybė. Aš gerai pa
žįstu advokatą Janulaitį ir tvir
tinu, kad jis tokio apsurdo pa
sakyt negalėjo. Dėl to, kad ka
riškių sukilimo agitatoriais bu
vo lenkiškai kalbantieji ir bol
ševikai, spauda skelbė, kad tas 
sukilimas — tai lenkų agitaci
jos padaras. Soc. liaudininkų 
atstovas pasakė, kad principiali- 
nai galima būtų duot amnestiją 
ir lenkų sukilėliam, jei nebūtų 
Lietuvoj karo padėties. Dar pa
reiškiu, kad balsavau už 108 str. 
motyvuodamas tuo: kadangi 
Steigiamojo Seimo sušaukimas 
yra prakilnus momentas, aš bal
suoju už politinių nusikaltėlių 
paleidimą be jokių išimčių. Jei 
apsisaugojimo jausmas vertė 
mus taip elgtis su kaltininkais, 
kol Lietuva nestovėjo ant tvir
to pagrindo, tai šią valandą Stei
giamąjį Seimą sušaukus atsi
minsime, kad tie žmonės, kurie 
8 mėnesius sėdi kalėjime, bu
vo nusistatę ne prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, bet tik prieš 
valdžią ir jos elgesį..
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sistema yra pase-

klausimas buvo

tiems “farmeriams” (daugiausia korporicijoms), kuriems 
išmokama per metus po šimtus tūkstar 
nūs dolerių. Nelabai tebuvo tikimasi; k;
natas. Bet štai prieš kelias dienas įvyi 
nois valstijos senatorius Smith pasiūlė s pribotį subsidijas, 
kad jokiam farmeriui daugiau nebūtį mokama kaip 
$20,000 per metus. ; . .

Pasiūlymas buvo priimtas: už jį j 
rių prieš 35. Dabar prasidės derybos cfel nustatymo sub
sidijų ribos tarp Atstovų rūmų ir senato komitetų. Nixo- 
no administracija subsidijų sumažinu lui pritaria, tačiau 
ji stoja už tai, kad sumažinta būtų t k iki $55^000, o ne 
$20,000. * ’ ......

Kuo baigsis
kai kuriems “farmeriams”, parodys n įtolimą ateitis. Ta-! 
čiau vienas dalykas jau išryškėjo: bū tent, kad kai kurie 
senatoriai, o taip pat kongresininkai, 
subsidijų sumažinimui. Ir tai visai s 
me, senatoriaus James 0. Eastlando
Mississippi valstijoje plantacijoms. p;rnai subsidijomis 
buvo išmokėta $157,930!

Sen. Eastland nėra vienintelis, pr s kurio praturtini
mo prisidėjo neribotos subsidijos.

čių ar net milijo- 
id tam pritars se- 
o staigmena: Illi-

isakė 40 senato-

■■ ■ ■ J fc-U 
pradėta kova dėl sumažinimo subsidijų^

mens, kuriais garsėjo karalių ir turtin
giausiųjų kolekcionierių brangiųjų akme
nų lobynai, staiga atsidūrė raudonųjų spi- 
neiių kategorijoje, iš karto prarasdami 
garsą ir didžiąją dalį vertės. Tik Anglijos 
karūnos Juodasis Princas ir Timūras, du 
žymiausi iki tol rubinai, laimingu būdu iš
vengė šio nemalonaus kritimo. Jie abu yra 
spineliai, ir čia jau abejonių nėra: bet per 
tuos daugelį šimtų melų, kol jiedu vaidi
no rubinus, jie tapo istoriniais akmenimis, 
kuriems joki nuvertinimai nepavojingi. 
Tuo tarpu Katarinos II apie 404 kt “rubi
nas”, saugomas Maskvoj carų brangeny
bių lobyne, ar Prancūzijos karūnos 105 kt. 
“rubinas”, saugomas Louvre, tėra tik spi
neliai, ir rubinų vertės jau neturi.

šie rubinų pervertinimai nepalietė tik 
Indijos maharadžų ir kitų oriento valdovų 
lobynų. Bijodami, kad jų rubinus gali iš
tikti Vakarų karalių likimas, Indijos ir 
kitų Rytų kraštų valdovai užtrenkė sovo 
lobynų duris bet kokiems brangiųjų, akme
nų tikrintojams^ geriau pasirinkdami 
abejojimus, negu galimą.nemalonią tikro-

nelabai tėra linkę 
prantama: sakysi- 
kontrolįuojąmoms

Natkevičius (si.). Gerbiamie
ji Steigiamojo Seimo nariai. 
Kalbant amnestijos klausimu re-i 
kia paliest tą, kas buvo vasario 
23 d. Aš liečiu tuo labiau, kad 
Galvydis - Bikauskas darė, savo 
pastabų. Kalbėsiu, kaip kariš
kis — kapitonas Natkevičius. 
Mes gerai žinom apystovas prieš 
vasario 22 d. Man tekdavo su
sidurti su mūsų kareiviais važi
nėjant iš Rygos į Lietuvą. Ly
gindamas su latvių ir estų ka
reiviais sakydavau: “Vyrai, 
griebkitės kitų priemonių”. Mer
kis pats buvo liudytoju, kaip 
kareivis šaudė iš vagonų ir per
šovė, rodos, langą prieš Radvi
liškio stotį, štabo pas mus ne
buvo, tikriau sakant, buvo to
kie žmonės, kurie sėdėjo Kau
ne ir nežinojo kas darosi aplin
kui. Kada aš parašiau “Darbe” 
Vlado Parausvinio vardu straips
nį dėl kariškių dalyvavimo rin
kimuose, “Darbo” redakciją bu
vo . patraukta atsakomybėn ir 
nubausta 3000 auksinų. Kad su
kilimas taip lengvai pasibaigė, 
tai dar labai gerai, mes galėjom 
laukt blogesnių išvadų. Aš bu
vau tada štabe ir žinau ką darė 
mūsų vyresnieji, bet kaip ka
riškis, negaliu smulkiai visa pa
sakyt. (Atstovų eilėse: “Seimas

tie, kurie riaušių kelt norėjo, pa
sinaudojo vasario 22 d. Dauge
lis iš nusikaltusiųjų, kurių li
kimas jau nuspręstas, daug ką 
darė verčiami, pav. miestą šau
dė. Ir jei'norėjo areštuot kari
ninkus, tai buvo tamsių jėgų 
darbas. (Draugelis iš vietos: 
“Gana agitacijų”). Draugelis 
sako, kad tai agitacija. Jei. at
stovas nori pajodyt prie ko val
džia privedė, tai vadinama agi
tacija. (Pritarimas iš kairės, 
“bravo”): Seimo atstovai spręs, 
ar žmonės, prasižengę tik dėl 
pačios valdžios sudarytų apysto- 
vų, turi kalėti ar ne.

Grajevskis (.), Ponai Stei
giamojo Seimo nariai. Mano 
kalboj mintis bus ne vienos li
nijos. Atsakydamas atstovui 
Lekeckui ir pasirašydamas jo 
kalbą, vis tik pabrėžiu, kad pe
reitų metų rugsėjo mėn. atsiti
kimas nebuvo noras pastatyt 
ponų valdžią: toks pasakymas 
demagogija. Tai galėjo pasi
girsti iš dešinės, o ne iš kairės 
pusės. Rusečkas pareiškė, kad 
motyvai, dėl kurių nepriimtas 
108 str. buvo tie, kad kariniu-, 
kai kaip Liaudanskis ir kiti grįž
tų į karei vi jos eiles. Neteisybė, 
tie žmonės į 108 str. neįeina, 
kaip ir visa ta eilė, kuri buvo 
skelbiama “Lietuvoj”. Ponas 
Rusečkas sako, kad tada neatsa-

čiai šnipai už savo nusikaltimus. 
Jie taip pat į 108 str. neįeina. 
Amnestija dovanoja tiem, kurie 
jau patraukti teismo atsakomy
bėn, o ne tiem kur dar nepa-

kė, kad 126 str. palies ir len
kus, dalyvavusius sukilime: tas 
straipsnis jų liest negali. Ma
tulaitis siūlė nedėt'nei 108, nei

Krašto Apsaugos Ministerio 
pranešimas

Krašto Apsaugos Ministeris 
Merkis. Gerbiamieji Steigiamo
jo Seimo nariai. Savo kalboj ge
gužės 20 d. atstovas Natkevi
čius pasakė visą eilę šmeižtų ant 
mūsų karo vadovų dėl vasario 22- 
23 d. Mūsų gyvenime purvų 
drapstymas ir koliojintas yra tai 
normali ir būtina gyvenimo są
lyga, bet visa, kas Čia sakoma, 
svetimtaučiai priima už gryną 
pinigą ir dėl to reiktų labiau su 
tuo skaitytis. Visa eilė apšmeiž
tųjų karininkų yra padavę pa
reiškimų ir prašo juos nuo tų 
šmeižtų apgint. Atstovas Nat
kevičius pasakė, kad nieko ne
buvo paskirta Vyriausiuoju Ka
da Liatuko vietoj. Jam, kaipo 
karininkui, turi būti gerai žino
ma, kad jei kuris vadas prasiša
lina, tai jo pareigas automatin
gai perima jo padėjėjas, šį kar
tą aš, kaipo Vyriausiojo Karo 
Vado padėjėjas, perėmiau jo pa
reigas ir tuoj nuvykęs į Šan
čius su 8-tu pulku pradėjau ope
racijas prieš sukilėlius.

Mieste buvo palikti gen. Nas
topka ir pulkininkas Ladyga. 
Sakyt, kad sukilimas savaime 
buvo numalšintas, negalima. At
stovas Natkevičius sakė, kad 
.vadovai buvo pasislėpę, tai ne 
tiesa. Jis kalbėjo taip pat, kad 
kitą dieną mūsų generalite- 
tas štabe girtuokliavo. Natke
vičius, matyt, supainiojo tą, kad 
tuo laiku štabe gyveno karinin
kai, kursų klausytojai, kuriem 
butai dar nebuvo paruošti.' Jie 
ten pat ir maitinosi, daugiausia 
konservais, ir galimas dalykas,
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kio pat dydžio rLbino kainos, bet apie 4 kt 
ir didesni toki akmens jau tikpusiau piges- . 
ni už tokio pat < ydžio rubinus. Kitų atspal
vių raudonieji : fineliai savo.kainomis ar7 
timesni pusiau 
rijai. Mėlyniej

>raugiųjų akmenų katego- 
j : akmens, taip vadinami 

spinelio safyrai’ savo kainomis prilygsta 
geruosius akvamarinus ir zirkonus. “Spi
nelio hiacintai” ir kiti gelsvai oranžiniai ir 
gelsvieji akmeni siekia po 40 - 50 doL už 
karatą, o turini gerus ryšius,. ir mažiau. 
Pablukusių spalių ar nepakankamo, skaid
rumo akmens vjsada žymiai pigesni. Bal
tieji spineliai višada yra .pigesniųjų spine
lių kategorijoje, į nors rinkoje jie ir labai 
reti.

Pagrindiniai spinelių laukai yra Toli
muosiuose Rytuose — Barnioje, Ceylone ir 
Siame, kur jie iandami kartu su korundo 
akmenimis. Tik paskutiniausiu laiku jų 
surasta Australijvje, Brazilijoje ir keliose 
kitose vietose, bet komercinė tų naujųjų 
vietų reikšmė jų produkcijoje tebėra ne
žymi. į

Burmoje spineliais turtinga, kalnuotoji 
krašto dalis Mogoko apylinkėse, kiek į 
šiaaurę nuo Mandalay. Visur jie randami 
su rubinais ir safyrais. Akmens daugumoje 
raudonos spalvpi, kokybė labai aukšta, 
produkcija trigubai didesnė už rubinų ir 
safyrų pradukciją kartu.

Iš Ceylono ateina daugiausia puikūs 
mėlynieji spineliai, bet taip pat randama 
nemažai tamsiai violetinių ir baltų. Spal
vos labai geros, kkmens daugumoje skaid-

niai spinelių laukai yra Kandy apylinkėse 
kiek į rytus nuo sostinės Colombo. Spine
liai čia randami kartu su safyrais, rubinais, 
zirkonais, turmulinais, granatais ir dauge
liu kitų brangiųjų akmenų. Siamo rubinų 
ir safyrų kasyklose spinelių mažiau. Taip 
pat labai jų mažai ir senosiose rubinų ka
syklose Afganistąne.

Australijoje spinelių yra keliose vieto
se, iš kurių žymiausi yra Gudgagong ir 
Maquarie upių žvyrynai NSW provincijo
je, Owen’s upės pakraščiai Viktorijoje. Bra 
zilijoje pagrindinės kasyklos yra Minas 
Novas srityje Minas Gerais provincijoje, 
čia randami oranžiniai ir geltonieji spine
liai, žinomi “spinelio hiacintų” ir “Brazili
jos hiacintų” vardais. x

JAV spinelių yra bent keliose vietose, 
bet daugiausia, akmens smulkūs, prastos 
kokybės ir labai nedaug. Kaip jau anks
čiau minėjome, spineliai daugiausia ran
dami kartu su korundo akmenimis, bet 
Montanos safyrų kasyklose spinelių neras
ta, o Hamburgh srityje N. J. yra spinelių, 
bet rubinų ir safyrų nė pėdsako.

tas Plinijaus Senojo raštuose, o tačiau ir 
šiandien neaiku, apie kokį deimantą ir 
kokį topazą ten rašoma.

Pirmąsias abejones sukelia jau pats ak
mens vardas. Žodis topazas yra graikų kil
mės, išsivystęs iš žodžių topazion, topazos, 
reiškiančių — žalsvasis brangakmenis. 
Biblijoje jis minimas keliose vietose, bet 
tik vardu tarp kitų brangiųjų akmenų. 
Aiškesnį akmens aptarimą paduoda Plini- 
jus Senasis savo Historia Naturalis 37 tome, 
liudydamas, kad dar jo laikais topazas 
buvęs gražiausias ir mėgiamiausias iš visų 
žalsvųjų dkmenų, ir tuo patvirtindamas, 
kad akmens pavadinimas topazu — žals
vuoju akmeniu nėra buvusi kokia klaida ir 
kad mūsų| topazų tada dar niekas topazais 
nevadino.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

Pagal kainas spinelius randame ir tarp 
brangiųjų ir tarp pusiau brangiųjų akme-

I nu. Akmenų vertė priklauso nuo jų spal- 
i vos, dydžio ir skaidrumo. Patys brangiau- 
į si spineliai yra raudonieji, ir būtent atspal

vio, imituojančio rubiną. Jau vien tai, kad 
gerą spindį sunku atskirti nuo gero rubi-

1 no, rodo galimybę, kad ir kaina negali bū 
! ti per toli. Paprastai geras rubininės spal-
1 vos 1 kt. dydžio spinelis vertas ketvirtį to- rūs, kristalai vidutinio didumo. Pagrindi-

Topazas, kaip ir deimantas, labai mig
lotos ir neaiškios, praeities akmuo. Jis se
nas, labai senas, žinomas jau daug tūks
tančių metų, o tačiau, tik koks šimtmetis, 
kai galutinai paaiškėjo, kas jis iš tikrųjų 
yra. Kaip ir deimantas, jis jau minimas 
Biblijoje ir senuose, rašytiniuose šaltiniuo
se, kaip ir deimantas, jis plačiai aprašy-

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, I1L

Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET

DĖL 1920 M.
'panemunės įvykiu

f Atkelta iš i-to psl.)
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

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

uuq 7 iki 9 vai. vak, Tree. >
Lipomus priimu t±K susitarus,

tel, 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS
AKW*CKjUA IK MVlCKŲ lUUOS 
GINEKOLOGINE chirurgija

kad Natkevičius matė išmėty
tų tuščių konservų dėžučių, arba 
selterio butelių. Karininkų, bu
vusių vadovais vasario 22 d. var
du, .griežtai protestuoju prieš 
Natkevičiaus užpuldinėjimus.

Natkevičius (si.). Gerbiamie
ji atstovai. Tik ką kalbėjęs ma-

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, ssamoinu 374-bU12

DR. S. BIEZIS
Trie f.: PKospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3148 WEST 63rd STREET

VaL; kas dieną po pietų 1-8; vak. 7-8 
uKtai aiilraoieuidis ir penktadieniais 
L rečiau, ir sejuuad. ptisas nzriaryms

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
rhone: REpublic 7-7868

UK. PETER BRAZIS
rnrSICiAH ahO sukucun

jotas Merkis palietė kalbą, ku
rią aš buvau gegužės 20 d. kal
bėjęs. Aš čia turiu pasiaiškint 
ir asmens klausimu ir buvusius 
faktus paliest. Aš tada kalbė-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

fiūf Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kolonu 

' (Arch Supports) ir t. L
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 
' Telefu PRospect 6-5084

2434 WEST 7lst STREET 
onsas: tiEmiock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
Ok'lbu VALANDOS. _ 

rirniad., aetvirtao. nup 1—4 ir 7—9, 
Auixau., peoKcaoieių nuo 1—a, tree, 

ir scouiu UKuu susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
opUuneirisias

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place
* Tel.: FRontier 6-1882

DR. EDMUND E. C1ARA 
^a»x* diaaci

ieu VK 0-Z4UU
VaL paeiti dudiuuuuą; Mrin.. ketv

PERKRAUSTYMAI

bėgiau, lo—2 vaL 1

Rez. Gi 8-U873

DR, W. M. ciSIN - EISiNAS
MN.U3GKUA 4K. MUitKV ŪIVUS 

CnlKURGMA
bioz oo. Keozie /Avė., WA 5-2670

Vaumuos pagal susitarimą, Jei neat- 
Suopio, skauiDlllU akli 3-0uui.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Ž E R Ė N A S 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

TiRADINSKAS
ORO VĖSINTUVĄ it

UK. A. JENKINS 
GYuiiUJaS ik. cniKUKUAS 

3844 WEST tjord STREET 
UflSO VALANDOS:

iręc. ir šestad. uždaryta
Ofiso tolu Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GĄrden 3-7278

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINS1ES 
TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512-W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVįl

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

į-------_______________________-—

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

DR. Ą. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

antrad." 2—4. ;

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR15TAS 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, Hl. 60618 Tel. 5254)952

Lietu vi v kalba; kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

hMMam■———i

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VAT.ANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1T 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OPISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vai; antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtad. nuo 6—8 vak.

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laika 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

damas tuos žodžius, kurie mano 
laimei buvo į protokolą pakanka
mai gerai įrašyti, buvau patrio
tas ar social-patriotas, ir kaip; 
užgautas tuo atsitikimu, prie < 
kurio privedė karo vadovybė, i 
kalbėjau. Aš turėjau tai paša- į 
kyt ir pasakiau. Ministeris Mer- i 
kis, su kuriuo mano asmeniniai į 
santykiai visai geri, ir kurį aš 
gerbiu už jo energiją, turiu pri
pažint, buvo žemų akių ar net 
žlibų, klausime dėl rinkimų tei
sės kariškiam, dėl karo padėties 
nuėmimo, ir tada, kai darė su 
Eberhardu sutartį. Taip pat jis 
yra dalinai atsakomingas dėl 
minimų atsilikimų ir kaltas, nes 
nežinojo, kas dedasi kariuome
nėj. Alan rodos, kad tas rišasi 
su tuo, kas įvyko vasario mėn. 
Ir ministeris yra atsakomingas 
už tuos atsitikimus. Aš buvau 
.liudininku, kai latviai gynė Ry
gą nuo bermontininkų: padėtis 
buvo kur kas sunkesnė, neg mū
sų vasario mėn., bet iškrikijno 
tokio nebuvo. Gerbiamasis Mer
ki! Jūs turėdami tokius karei
vius, 20-ties metų azarto žaliu
kus, kurių neturėjo nei estai, 
nei latviai, nei lenkai — jūs juos 
sugadinot. Kaimynai žiūri į Lie
tuvą, kaip į kokį aruodą, visi iš 
jo semia, o mūsų kareiviai tame 
aruode kuone badavo. Kada at
stovam priminiau, kad apie riežį 
štabo karininkai gyvesnį susi
rinkimą darė, negu per opera
cijas, tai nėra šmeižtas. Kad tai 
primeni ir pasakai, kad karo va
dovybė tik ir kalta tame, nes ji 
neišvėdindavo kambarių ir patį 
karo vtdą privertė tik tas Pa
nemunės atsitikimas. apsilankyt 
dalyse, ir sulaukė tas apsilanky
mas liūdno galo, nepatinka ir 
reikalaujama atšaukimų. Taip, 
jei pareikalautų iš manęs at
šaukti karininkai šumskis, La
dy ga ar Zubrys, aš tai pada
ryčiau, bet Jūsų, kurie patys 
kalti esat, kurie nežinojot kas 
dalyse dedasi, buvot įspėti ir 
nieko nepądarėt — niekuomet, 
ir niekuomet savo nuomonės dėl 
Jūsų nesugebėjimo ir neveik
lumo nepakeisiu. Kada aš at
važiavau į Kauną, buvo kalba
ma, kad visas sukilimas — tai 
Sleževičiaus, Ęusecko, Natke
vičiaus ir Kairio darbas. Apie 
tai atvirai šnekėjo pačios aukš
tosios sferos, o jom pritarė mi
nimi vadai. Ir į tai reikėjo rea
guok Aš tą kartą kalbėdamas 
taikiau į dešinę, kuri man tada 
rodėsi žiauresnė, negu šiandien. 
Jiems norėjau pasakyt: Teiski
te tuos, kurie privedė prie sukili
mo, o ne tuos, kurie sukilo ir pa
greitino tą votį, nes jei tai pa
skiau būtų atsitikę — blogiau 
būtų buvę, vargu mes čia sėdė
tume. (iš kairės “Bravo”).

J. Vlks.

SKAITYK "NAUJIENAS-" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Teį4 PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefu 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

SMOKI Y
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GRoovehilI 6-2345-6
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(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba Liūdesio ralandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

%,

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS PROKLAMACIJOS MEDALIS
Pavergtu Tauty .Medalio komitetas praneša, kad ryšium su prezidento Eisen- 
howerio proklamacijos 10 mėty sukaktimi yra pagaminti sidabriniai ir 
bronziniai medaiiaj, kuriu vienoje pusėje yra prez. Eisenhowerio atvaizdas 
apsuptas 28 Žvaigždžiu, simboiizuojančiy 28 pavergtas tautas; kitoje pusėje 
yra Laisvės Stovyios iškeltasis žibintas su citata iš Akto 86-90, kuriuo buvo 
paskelbta Pavergtyjy Tauty Savaite. Medaliai — sidabriniai po $10, bron
ziniai — po $22>0 gaunami adresu; Captive Nations Medal, 4146 No. Elston 

Avenue, Chicago, III. 60618.

Užteršta Neries upė
Adomas (Mickevičius prieš 

pusantro šimto metų Neries (Vi
lijos) upę apdainavo kaip skais
čiausią Lietuvos vandenų srovę, 
deja, taip nebedainuotų šiandien.

Dziennik Chicagoski žinioje 
iš Vilniaus rašo, kad ši upė Vil
niaus mieste yra labai suteršta, 
ypač prie Vilniaus autobusų par
ko, kuriuo per parą naudojasi po 
tūkstantį didžiųjų autobusų, ži
balo ir benzino latakai ir viso
kių tepalų liekanos nuteka Į upę, 
kurioje toje! vietoje žuvys ne
begali gyventu Esama ir dau
giau upės tarpų, kur žuvys ne
begyvena.

Neries upę gresia ir kiti rim
ti pavojai. Ekspertai teigia, kad 
po kiek laiko Neries (Vilijos) 
vandens paviešius žymiai nukris, 
nes Sovietų Rusijos valdžia įsa
kiusi iškasti! kanalą, kuriuo Ne

dalia bus nukreipta

važiuoja trimis ratais, kas pa
lengvina bėgimą ir apsisukimą 
vietoje. Energija gaminama 
dvitakčiu motoru. Motorciklinis 
motoras užveda elektrinį, kurs 
teikia energiją ratams varyti ir 
tuo pačiu metu pakrauna 12 vol
tų akumuliatorių. Kol kas jokia 
firma naujuoju automobiliu ne
susidomėjo.

Miestai auga kaip grybai 
t

U. S. Cenzo biuras skelbia, 
be kt., apie spartų astuonių 
Illinojaus municipalitetų augi
mą; pav. Rockford, Winnebago 
apskrityje, iš 126,706 gyvento
jų 19d0 metais paaugo iki 144,- 
714; Belvidere iš 11,232 iki 14,-
714, Loves Park iš 9,086 iki 11,- : 
220, Carpentersville iš 17,424 
iki 23,906; St. Charles iš 9,269 
— 12,889 ir t. t.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443. WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.:

1410 So. 50th Ave., Cicero
TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BARBORA LEONAUSKAS
Gyv. 4010 So. Maplewood Ave.

Mirė 1970 m. liepos 19 d., 
11:30 vai. vakare, sulaukusi pu
sės amžiaus. Gimusi Lietuvoje, 
Rušupių km., Skuodo valse.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Justi

nas, du sūnūs — Romas, marti 
Elvyra ir Algis, marti Nijolė bei 
jų šeimos ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Lietuvoje liko 3 seserys ir 3 
broliai bei jų šeimos.

Priklausė Brighton Parko Mo
terų. Tauragės. Upytės klubams 
ir Lietuviu Suvalkiečių Dr-jai, 
taip pat Liet. Demokratų khibut 

Antradienį 5 vai. vak. kūnas 
bus pašarvotas P. Bieliūno ko
plyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

Ketvirtadienį, liepos 23 dieną 
8:30 vai.-ryto bus lydima iš 
koplyčios j Šv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią. ‘o po gedulingų pamaldų 
bus nulydėta į kapines.

Visi a. a. Barboros Leonaus- 
kas giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, marčios, 

giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras 

Bieliūnas. TeL LA 3-3572

ries vandens
į Minską,- Gudijoje, nes ten esan
ti stoka vandens pramonės rei
kalams.

Išgelbėti Nerį nuo katastrofos 
ir Vilnių nho vandens stokos 
kai kurie ekspertai planuoją sta
tyti didžiulį vandens rezervuarą 
Neries žemupyje, kas įgalintų 
išlaikyti .nornalų šios upės van
dens lygį Vilniuje.

ATEITIES AUTOMOBILIS?

Vienas prancūzas Jean Poni 
hieu pasirodė Paryžiaus gatvė-
se su. savo na i j ai išrastu ir pa
sistatytu aųi omobiliukuj kurs 
yrą panašus 
važiuoja prad 
tais, o kai pasiekia 45 mylių 
greitį, vienas

stiklinę pūslę ir 
;ioje keturiais ra-ratas pasikelia ir

Pasidavė John Veal i\ i
John Veal, kuris yra įtaria- / 

mas dvieju policininkų nužu-’ 
dymu. prie Cabrini apartamen-; 
tinių namų, po trijų dienų slap 
stymosi, įėjo į teisėjo Garippo ! 
teismo salę ir pasidavė.

Veal -yra 17 metų amžiaus. 
Jis ir dar kiti trys jaunuoliai^ 
yra kaltinami policininkų nu
žudymu.

Pabrango ir laidotuvės i
Vidutiniškos laidotuvės Chi

cago] e kaimioja $1,540. Prieš 
trejus metus vidutiniškų laido
tuvių kaina' buvo $1,400.

-Tuos davinius paskelbė Chi
cago Memorial sąjunga, kurios 
būstinė yra 59 E. Van Buren St.

IGNATZ BUKSS
Gyveręs 1606 So. Halsted St., Chicago, .Illinois,Urjvcl ęo luUv OU. jljlrxacslcu kjl-., vhiucujU, 

o paskutiniu metu persikėlęs gyventi 3212 So. Halsted St. |

)70 metų liepos 9 dieną Chicagoje, valstybinėje 
Cook County džiovininkų ligoninėje.

o pašarvotas Gordon Funeral Home, kur jam

Mirė 1

Jis bu-'
buvo šurueštas atsisveikinimas, o vėliau liepos 14 dieną 
draugų ir
čias Hillsice, Illinois, kur ir palaidotas.

me visiems, padėjusioms palaidoti geros širdies

pažįstamu nulydėtas į Oakridge kapines, esan-

Stanley Dargužis ir artimieji

Dėkoj 
žmogų.

Ilganečiui Kolegijos Nariui

Kun
VYTAUTUI KURNATAUSKUI,

Hain - C 
mirus, 
žmonai 
natai ir

ruendau 1970 m. liepos mėn. 14 d. 
giliai nuoširdžią užuojautą reiškia 
Vilmai, dukroms — Margaritai, Re- 
visiems Velionies artimiesiems

IGARSINKITĖS NAUJIENOSE
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įietuvos Ev. Reformat<vBažfFyči6šv 
’ Kolegija

EUDEIFL
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-19C

STEP. C. LACK ER 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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-113-8-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI



2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Experienced model maker for 
research and development dep
artment Steady, full time job. 

Good pay plus all company 
benefits. 

Come in or phone.
Ask for ED TISCHLINGER

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.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
, PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

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

tĮ 
t

Ar pasaulio gyventojai kada pasidarys "vienaly:iai"? Ar nebebus vyry ir motery? Tokie klausi 
mai kyla pažiūrėjus į motery drabužius ir vyry plaukus. Londone jau yra nemažai kirpyklų 
kur vyrai "dedasi" plaukus greta motery. Kirpyklos ar grožio salonai pusę savo biznio turi iš 

vyry klientu.

Pieno išvežioto]ai laimėjo, 
o pieno vartotojai pralaimėjo

Pieno išvežiotojo streikas, 
kaip atrodo, baigėsi, šešios 
pieninės, kurios buvo streiko 
paliestos, susitarė su unija. 
Svarbiausias unijos reikalavi
mas buvo, kad pienas būtų iš- 
vežiojamas šešias dienas. To 
reikalauta dėl to, kad išvežio- 
tojų darbo valandos nebūtų 
sutrumpintos

Pagal naują susitarimą pie
nas bus išvežiojamas penkias 
dienas, bet dėlei to išvežioto- 
jai nenukentės: jie matyti gaus 
didesnį atlyginimą. O kadangi 
tai padidins pieninių išlaidas, 
tai jos pakels pienui kainas. 
Kaip didelis bus tas pakėlimas, 
kol ka£ nežinoma, bet spėja
ma, jog pieno kvorta jau kaš
tuos dviem centais daugiau.

Pieno išvežiotojų unijos pre
zidentas Anthony Christiano 
pareiškė, jog padaryta sutar-

tis išvežiotojams esanti labai 
palanki ir jis rekomenduosiąs 
ją priimti (vadinasi, unijos 
nariai ją dar gali atmesti). Be 
to, jis pareiškė, jog susitari
mas esąs toks, kad “nepaska
tins infliacijos”.

Tai skamba lyg koks pasity
čiojimas: “neprisidės prie in
fliacijas”, kai pienui kainos 
tuoj bus pakeltos.

Būtų įdomu iš Christiano iš
girsti, ką jis vadina infliacija...

Streikuoja atmatų rinkėjai
Skokie yra iChicagos prie

miestis. Jis vadinamas kaimu, 
nors gyventojų priskaito 72.000 
Tai, turi būti, didžiausias “kai
mas” visoje Amerikoje. Pir
madieni to “kaimo” atmatų 
rinkėjai paskelbė streiką.

Per diena tame “kaime” su
sidaro apie 100 tonų atmatų. 
Jei streikas kiek ilgiau užsitęs, 
tai susidarys tikra “atmatų 
krizė”.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TŪRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Naujas Northwestern 
universiteto prezidentas

Northwestern universiteto 
patikėtinių taryba sušaukė spe 
cialų susirinkimą, kuris turėjo 
išrinkti naują prezidentą. Tai 
ji ir padarė: naujuoju univer
siteto prezidentu išrinko Ro-. 
bert H. Strotz, kuris iki šiol va
dovavo mokslo ir meno depar
tamentui (buvo to departamen 
to dekanas).

Strotz yra 47 metui amžiaus, 
baigęs Chicagos universitetą 
filosofijos daktaro laipsniu.

MPL INC.
1820 W. ROSCOE

248-3810
An equal opportunity employer

needed to assist manager 
shampooing- carpeting evenings.

Married, preferred.
Car necessary.

863-5957

IMMEDIATE OPENINGS 
MECHANICS 

(Night Shift)
Openings in Cicero, Ill. and East

Chicago, Ind.
Contact AL TABB 

D & L TRANSPORT 
522-1500

tais metais išstatytąs Lietuvių 
Į dailininkų parodoje, sukėlė ne
mažą meno mčgėjų ir publikos 
susidomėjimą.

— Mokytoją studijų savaitė 
Dainavoje ivįks rugpiūčio 16 
— 23 dienomis. Tuo laiku bus 
suruošti lietuvių k. pasitobu
linimo kursai įstuderitams. Iš 
Čikagos dalyviai vyks autobu
su. Registruotisiiš anksto pas J. 
Tamulį, tel. 925:—4076.

— Vaiko drausminimas — 
tėvu pavyzdinsis gyvenimas, 
— 301 Alvudo Jadijo paskaita 
šį ketvirtadienį,]liepos 23 d., 10 
v. r. Sophie Bąi 
mos valandoj.

1

— Dzūkų Draugijos dabartinę 
valdyba sudaro: 
dzinskas — pirn 
nė — vicepirm.
sekr., J. Karsas -
garavičius — Isalt.' vadovas, ku
ris buvo steigi 
pirmininkas.
savo laiške N;

eus Radijo sei

P. Nadas - Ne- 
., P. Grebliūnie-

J. Panka —
— ižd. ir S. Gri-

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

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

Mrs. CEJKA 
523-9619

GIRL OR WOMAN
FOR EVENING WORK 

Lite office work and lite 
telephone. Must type. 

3:30 P. M. I— 11:00 P. M.
Contact Mr. PEELICAN

733-0366

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

EXPERIENCED. 
Immediate Employment. 

Call DE 7-3612 
Ask for JIM OLSON

ACCOUNTING STAFF
Experienced in Accounts Receivable 
Payroll. Bank reconcilations for grow
ing Southside Mfg. Co. Many benefits.

Call for appointment
LEON KAWALERSKI

243-5161

GENERAL OFFICE PRACTICE 
High School grad, with figure aptitude 
for office routines. Light typing and 
billing experience for growing South

side Mfg. 
Phone for appointment 
LEON KAWAT.ERSKI 

243-5161

IMMEDIATE oprntnGS
BEAUTICIANS

With, following appreciated for 
Elegant Beautv Salon. 

Steady work.
JOSETTE COIFFURES 

2746 W. PRATT
973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave. —" PRospect 8-2233

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

Patogios išsimoko 
[imo sąlygos.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES QUARTERLY

INSURED

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Passbooks

5 y2 % 
Investment 
bonus plan 

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

BRIGHTON SAVINGS ANO 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

. ■ ■ - - - - ------------- - - - _ - -

Muziko Strolios atsiminimai J
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

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

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

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

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

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

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

NOTARY PUBLIC. INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454
— Režisierius ir aktorius Sta

sys Pilka atostogauja Union Pier, 
Mich., savo giminaičių Stasės ir 
Antano Kazlauskų vasarna
myje.

— Raimundas Brinką ir Rai
mundas Kazlas - Kazlauskas bai
gia karinę tarnybą Vietname ir lino buvusią 
vasaros pabaigoje grįš pas savo 
tėvus į Čikagą.

— Arūnas Čepas, Naujienų 
tarnautojo Vytauto Čepo sūnus, 
su savo draugu Vidu Juškeliu iš
vyko atostogų Į Wisconsin val
stiją. Abu jaunuoliai šį pavasa
rį baigė mokyklą geriausių mo
kinių grupėje ir rudenį pradės 
mokytis aukšt. mokyklose.

— Dail. Stasė Kazlienė - Kaz
lauskienė kartu su dukra Lydi ja 
ir sūnumi Saulium vasarą pra
leis Union Pier vasarvietėje. 
Atliekamu nuo kasdieninės ruo
šos laiku ji piešia įvairių žanrų 
paveikslus. Jos abstraktinis pa
veikslas “Natiurmortas”, praei-

smojo komiteto 
k Grigaravičius 
ujienoms patiks- 
žinutę apie šią 

:gusią 1969 m. 
Draugija pasiry-

TWO BEAUTY OPERATORS 
With previous experience. Good Pay.

See Mr. LOUIS. ‘ 
VENICE BEAUTY SALON, 
3215 W. Ill St.. 779-4217. 
ROME BEAUTY SALON. 
6612 St. Pulaski. 238-9470.

Open Sundays.'

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis
320814 W. 95th 5t^ 

GA 4-8654

FOR SALE:
4 Bdrm.. 2 Bath.. Powd. Room, litrarv. 

; Sunken liv, room, and din. rm. Well 
I equip. Tdt.f pas modulow heat, air 
| cond.,.N. Ridge Ave.. Evanston. • 

ideal for nhyrfrian 
Owner AL 1-0177

draugiją, įsistč 
gegužės 18 d. 
žūsi ne tik iš lildyti savo užsi
brėžtus planus
viais talkininkais visų patrioti
nių veiksnių, dirbančių dėl Lie
tuvos Neprikl;
tymo.

— Pranas
krautuvės “Taipa”, 2819 West 
71st St. savininkas, grįžo iš ato
stogų. Apylinl 
vėl gali nusipi

— Lietuvos
dr. J. Zmuidziįas praėjusį sa
vaitgali lankėsi Čikagoje, kur 
dalyvavo brolio dukters dr. 
Primos Kudirk enės laidotuvėse.

bet ir būti akty-

j^somybės atsta-

Pakštas, maisto

ės gyventojai ten 
kti Naujienas.
consulas Toronte

Japonijoje, Komaki aerodrome veikia oro skauty grupė, kurio* nuo 
10 iki 16 mėty nariai kas savaitę šokinėja iš lėktuvy su parašiutais.

U '
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TYPISTS
3.88 PER HOUR'

Large company moving into one of the 
Toon’s new skvscraoers needs tvpists. 
Immediate openings. Company is 

desnerate Call
Mr. SCHROEDER 625-0120 

2400 N. Harlem. 2nd Elmwood Pk. 
BEST PERSONNEL

MELP WANTED _ MALF-PEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

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

areas required.
Call FRED OHADI

376-722.
G G I 

4420 So'. WOLCOTT

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BEAUTY SALON

šia:*’ narrn rire ano Casualty Company

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

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 44050

J BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

related

Established Business.
2,000 dolars.

472-6441 or 784-2567

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

— Brighton Parko gyventoja 
Aldona Zotovienė su dukrele Iru
te trečiadienį išskrenda atos 
gų į Angliją, kur Coventry 
ste gyvena jų tėvas ir senei 
teisininkas Mackevičius - Moc
kus, žinomas Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos veikėjas. 
Žada apžiūrėti Londoną, susipa
žinti su Lietuvių Namais ir lie
tuvių veikla.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up* Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. , TEL. VI 7-9327

HEATING CONTRACTOR
įrengto naujus ir perstatai: genus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. - • įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

LAIKRODŽIAI 1R BRANGFNYBtl 
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
Tel.: Republic 7-1941

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų v

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

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai {variai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvykty klaidų, nes va i st y su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokly vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiem neti
kėtumui pasiruošęs.

Didelis pasirinkime* įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

SKAITYK PATS IR PARAGINS
SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

rĮ’p'r. H* " "J*- J<'~ ■‘•’V ■’ -

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


