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Opozicija.kaltina Brandto vy
riausybę, kad ji dėl neaiškių lai
mėjimų žada išsižadėti Vokieti
jos teritorijų rytuose. Vyriausy
bė jau paskelbė, kad po eilės pa
ruošiamųjų susitikimų su sovie-

Švedijos premjeras Olaf Palme žaidžia 
su savo 2 mėty sūnum Mattias.

kar buvo karo prieš Izraeli 3 me 
tų sukaktis. (

rato pagrobtu lėktuvu iš Ameri
kos j Italiją, kapitonas BiHy Wil
liams. Piratas paėmė pinigus, 
lėktuvas pasipildė gazolino ir pa
kilo skristi įšiaurę.

j Dulles aerodromą, Washingto- 
ne. ŠĮ kartą aerodrome lėktuvo 
jau laukė policjjo^jjareigūnai.

Schachtas sustabdė Vokietijos 
ekonominį smukimą po Pirmojo 
Pasaulinio karo, kada buvo di
delė infliacija. Tapęs Vokieti
jos Centrinio banko prezidentu, 
jis ne tik sutvarkė finansus, bet 
padėjo pagrindus vėlesniam ap
siginklavimui.

Po paskutinio karo Schachtas

♦ Gegužės mėnesį Amerikos 
bedarbių skaičius vėl pakilo iki 
5%. Amerikoje jau yra 4.1 mili
jonai bedarbių. Darbo unijų fe
deracijos prezidentas Meany pa
smerkė dar kartą vyriausybės 
ekonominę politiką.

padėtį gabiai savo tikslams išnaudoja komunistų partija, didžiau 
šia vakarų pasaulyje.

savo žmona ir keliais ministe- 
riais. Jie buvo pasitikti, lyg ka
raliai. Į aerodromą Kambodijos 
valdžia privežė vaikų ir iš viet
namiečių pabėgėlių stovyklų 
— vietnamiečių, kurie entuzias
tingai sutiko Saigono svečius. 
Sutikime dalyvavo ir beveik vi-

lėjo. Tada kėli FBI agentai pra
dėjo lipti į lėktuvą. Kartu kelei
viai ėmė šliaužti iš lėktuvo per 
pavogus išėjimus.

Pirmam FBI agentui įlipus į 
lėktuvo vidų, piratas ėmė šau
dyti, tačiau agentas buvo apsi
vilkęs neperšaunama liemene. 
Tuo pačiu metu, kai piratas šau-

Dųlles aerodrome TWA bend
rovė paskubomis surinko iš ar
timesnių bankų 100 tūkstančių 
dolerių, supratusi iš lėktuvo ra
dijo, kad tokios sumos piratas ir 
reikalauja. Maišą su pinigais 
Dulles aerodrome, netoli Wash
ington©, į lėktuvą atnešė naujas

Pietiečiai laiko save šiaurės 
kolonija. Nelygybė ir skirtingos 
gyvenimo sąlygos sukelia sociali
nių ir politinių įtempimų. Vy
riausybė turi ir kitų, pramonės 
kraštams būdingų problemų: oro 
ir vandens teršimas, namų ir bu
tų stoka, kainų nepastovumas.

DUBLINAS. — Airijos prem
jeras Jack Lynch sukvietė visus 
savo partijos vadus pasitarti, 
kaip surasti vienybę ir susiklau
symą. kuris dingo dėl dviejų mi- 
nisterių atleidimo iš pareigų, ši 
Fianna Fall partija valdo Airiją 
32 metus. Du ministerial buvo

daugiau naftos, negu ji pati su
vartoja. Jos naftos valyklos 
daug uždirba už naftos perdirbi
mą. Valyklos sudaro ir dideli 
vandens teršimo šaltinį, Sako
ma, kad 5,000 mylių Italijos pa
jūryje nelengva rasti vietų, kur 
dar galima maudytis. Italijos 
žvejai skundžiasi, kad jų gyve
nimas vis sunkėja, nes pakrantė
se išnyksta žuvys ir tenka jų to
liau ieškoti.

šis politinis ir socialinis nepa
stovumas sudaro kontrastą Ita
lijos finansinei, ekonominei pa
dėčiai. Italų pramonė dirba pil
nu tempu, miestai didėja. Italų 
inžinieriai stato sovietams auto
mobilių fabriką, Tranui stato ži
balo valyklą. Afrikoj e statomos 
užtvankos ir kasyklos. Italijos 
fabrikai parduoda per metus pa
sauliui pusę milijono automobi
lių, 100,000 motociklų ir 13 mi
lijonų porų batų, užsienio valiu
tos atsargos ižde didėja. Roma 
už poros metų turės virš trijų 
milijonų gyventojų.

Ekonominis stiprumas tačiau 
Italijoje pastebimas tik šiaurė
je. Pietinės provincijos tebe- 
kenčia nedarbą, butų ir kelių sto
ką ir Mafios persekiojimus. Iš 
pietinės Italijos milijonai darbi
ninkų kasdien plaukia į šiaurę, 
kur jiems pritrūksta butų ir dar
bų.. . Milijonai italų išvažiavo dir- 
ti į kitas Europos valstybes, į 
Britaniją; Vokietiją ir šveicari-

MADRIDAS___Ispanijos po
litinė policija apklausinėja opo
zicijos narius, kurie pasirašė laiš
ką JAV valstybės sekretoriui Ro
gers, kai šis lankėsi Ispanijoje. 
Laišką parašė 120 asmenų, pra-

niai pilni naftos, šešios užsienio 
bendrovės jau ieško Tongoje ži
balo.

Naujos valstybės sostinė bus 
Nukualofa, kas reiškia, “meilės 
vieta”.

MIAMI. — Nelygybė Ameri
kos teismuose išryškėjo dviejo
se oro piratų bylose. Vienas už 
mažo, privataus lėktuvo nukreL 
pimą su pilotu į Kubą, gavo 20 
metų kalėjimo. Kitame teisme 
asmuo pasukęs keleivinį lėktuvą 
į Kubą su visais keleiviais ga
vo tik 2 metus kalėjimo.

nės mylios ploto ir 80,000 gy
ventojų. Juos valdo karalius Tu- 
pou IV-tas.

Britanijai šiose ceremonijose 
atstovavo Glosterio kunigaikš
tis, princas William, Amerikai 
— jos ambasadorius Naujoje Ze
landijoje.

Nepriklausoma valstybė turi 
300 vyrų kariuomenę, kuri at
lieka ir policijos pareigas. Para
de dalyvavo ir visi valstybės me
chanizuoti daliniai: du motocik
lai ir vienas sunkvežimis. Tonga 
bus jau 143-čia pasaulio valsty
bė ir priklausys britų komonvel- 
tui. Premjeru paskirtas jaunes
nis karaliaus brolis, princas Tui- 
pelehake. Jis pareiškė, kad Ton
gai teks išplėsti turizmą, dėl to 
vedamos derybos su lėktuvų ben
drovėmis.

Gyventojai Tongoje verčiasi 
daržovių augimu ir žuvavimu, vi
sas valstybės biudžetas nesiekia 
10 milijonų dolerių per metus. 
Eksportuojama šiek tiek bana
nų ir kokoso palmių riešutų. Ta
čiau tas gali pasikeisti, nes prieš 
keleris metus vienos salos gy
ventojai pradėjo skųstis, kad jų 
šuliniuose atsirado nešvarumų. 
Patikrinus paaiškėjo, kad šuli-

tai. Susistumdyme vienas jų bu
vo peršautas į vidurius, tačiau 
kiti iš pirato ginklą atėmė ir FBI 
jį išsivežė. Peršautas pilotas li
goninėje taisosi.

Už lėktuvo pagrobimą didžiau
sia bausmė yra — mirtis. Pira
tas Barkley neseniai turėjo įvai
rių ginčų su savo darboviete ir su 
pajamų mokesčių įstaigomis. Jo 
skundas pasiekė net Aukščiausią 
jį Teismą. Jis nesugyveno su 
kaimynais ir su savo darbo unija. 
Tačiau Phoenixo Neurologijos In 
stitūtas paskelbė, kad Barkley 
prieš keleris metus institute gy
dėsi po susižeidimo auto katas
trofoje. Galimas daiktas, kad pi
ratui buvo “ne visi namie”.

laujami 100 milijonų dol. Mai
šuose buvo tik skobomis sukar
pyti seni laikraščiai. Aerodro
mo gaisrininkų mašinoje buvo du 
geri šauliai —- aerodromo poli
cininkai, Lėktuvai nusileidus, 
jie paleido į lėktuvo padangas 
kelis šūvius ir ratai susmuko. buvo teisiamas Nuernbergo teis

me, tačiau buvo išteisintas, nes 
karo metu jis netėko Hitlerio 
malonės ir net susidėjo su kari
ninkais, kurie rengė prieš Hitle
rį atentatą. Už tai jis buvo lai
komas Flosenburgo ir kitose kon
centracijos stovyklose. Tik pa
tys vokiečiai vėliau jį buvo nu
teisę, kaip buvusį nacį, tačiau 
kalėjime jam teko pabūti tik po
rą mėnesių, o jau 1953 metais iš 150 salų ir salelių, 70 metų iš- 
Schachtas vėl buvo pagarsėjęs, buvo britų protektorate ir tik 
kaip bankininkas ir ekonominis ketvirtadienį gavo nepriklauso- 
patarėjas. Jo klientais buvo Ira- (mybę. Salose yra 269 kvadrati- 
no, Egipto ir Indonezijos vy 
riausybės. Schachtas mirė pa
siturintis žmogus.

visi Amerikos kareiviai būtų ati-i 
traukti iš Vietnamo, nors dėl to’: 
sugriūtų P. Vietnamo vyriau-' 
sybė. Kiti 29% norėtų karą Viet
name laimėti. Nuo balandžio mė-’ 
nėšio nuošimtis norinčių pasi
traukti pakilo 2%.

oficialios derybos, kurių tikslas 
— atsižadėti jėgos vartojimo 
santykiuose su rytiniais kaimy
nais.

Library of Congress w. 
Periodical Division 
Washington, D. C. 20540

yra baigęs ekonomiką ir politi
nius mokslus Kenyon Kolegijoje, 
Ohio, šeštadienį jis čia gaus 
garbės daktaro titulą.

si užsienio diplomatai.
■ 'Tuo tarpu, Hanojus atsiliepė į 
prezidento Nixono kalbą, pasaky
tą amerikiečiams trečiadienio 
vakare, š. Vietnamas pakarto
ja. jog Nixono grasinimai ne
privers jų nusileisti ir jie kovo
sią iki pergalės. Prezidento pa
sigyrimai apie didelius laimėji
mus esą neteisingi: amerikiečiai 
ir “jų parsidavėliai” gavę Kam- 
bodijoje sunkių Nuostolių. Pana
šiu tonu kalbėjo ir komunistų de
legatai Paryžiaus taikos dery- 'suimti už ginklų siuntimą į Šiau- 
bose.

♦ šiaurės Korėja paskelbė, kad 
jūroje buvo paskandintas ameri
kiečių šnipinėjimo laivas. Pietų 
Korėja skelbia,'kad vienas jos 
patruliuojantis laivas buvo pri
verstas komunistų laivų pasuk
ti į š. Korėjos vandenis. Laive 
buvę 22 jūreiviai. Amerikos lai
vyno vadovybė nieko negirdėjusi 
apie savo laivo dingimą.

pradėjo per radiją grasinti kelei
viams, kurių buvo 51, išbarė pre
zidentą Nixoną, kad jis nemo- 
ka nei pinigų suskaičiuoti ir įsa-

se žuvo 50,000 žmonių. Armijos mitete. Jo apsilankymo Ameri- 
inžinieriai nutarė bombarduoti, ko j e tikslas yra dalyvauti savo 
ir sudeginti Hauraz miesto griu-' seno universiteto mokslo baigi- 
vėsius, kur pradėję pūti lavonai mo iškilmėse. Premjeras Palme 
gali sukelti epidemiją

VOKIETIJOS VALDŽIOS OPOZICIJA 
PADIDINO SPAUDIMU KOALICIJAI
BONA. — Vakarų Vokietijos vyriausybės “ostpolitik” tapo 

labai jautriu klausimu Vokietijos politikoje. Parlamente, nežiūrint 
koks klausimas būtų svarstomas, opozicijos atstovai ima kaltinti 
vyriausybę dėl šio žygių rytuose, dėl derybų su įdėtais, su len
kais ir Rytų Vokietija. Ketvirtadienį bundestagėkilo tokie karšti 
ginčai, kad apje 200 krikščionių demokratų atstotų išėjo iš salės, 
kada socialdemokratų atstovas Herbert Wehhe|i pareiškė, jog 
krikščionys demokratai savo elgesiu” stengiasi kurstyti dešiniojo

Viceprezidentas Ky
Kambodijos svečias
PHNOM PENHAS. — Į Kam- 

bodiją atvyko Pietų Vietnamo

per metus. Tarp Amerikos ir 
Vatikano ryšių nebuvo jau 20 
metu. K- -

♦ Vakar Izraelio lėktuvai dau-

B

ORO PIRATUI NEPAVYKO MOTI 
fe VYRLAUSYBįS 100 MIUJONU DOL.

WASH1NGTONAS. — Ketvirtadienį visą Ameriką sudomino 
nepaprastas keleivinio lėktuvo pagrobimas. Jau pačios pirmosios 
žinios pasirodė įdomios, nes piratas, grasindamas revolveriu, pa
reikalavo, kad pilotas kristų ne į Havaną, kaip įprasta, bet — į 
Washingtoną. Piratas paaiškėjo esąs Phoenixo, Arizonoj duonos 
išvežiotojas, 49 m. Arthur Barkley. Jis įlipęs į lėktuvą Phoenixe, 
skrendant virš Naujosios Meksikos, pranešė pilotams, kad jie ne
sustotų niekur, bet skristų tiesiai į Washingtona. Kartu jis parei
kalavo, kad Aukščiausias Teimas greit atsiųstų į aerodromą 100 
milijonų dolerių ir parūpintų naujus pilotus tolimesnei kelionei.

bės galva, Olof Palme pareiškė 
Amerikos žurnalistams, kad jo 
opozicija Vietnamo karui ne- 

i reiškianti, jog Švedija yra nusi- 
i stačiusi prieš Amerika. Prie- 

go ir apiankys Vatikap, 2-3 kart I

stybių.
Jis nurodė, kad santykių pa

blogėjimas atsiradęs dėl kelių 
priežasčių: dėl Švedijos diploma

tė Egipto teritoriją 11 valandų.' fihių ryšių su šiaurės Vietnamu, 
Egipte prezidentas Nasseris va- dėl davimo Hanojui 40 milijonų 
žinėjo miesto gatvėse ir meldė- dolerių paramos, dėl davimo po- 
si kartu su gyventojais. Arabai * utinės globos amerikiečiams de- 
šaukė: “Pergalė ar mirtis!” Va- (zertyrams ir dėl demonstracijų 

prieš Amerikos ambasadorių.
Premjeras Palme ilgai tarėsi

MAVJtBMOS 
Duly 

by TKr* Uit Uaiiu New J Co„ Sfe.
1739 So. Halsted Street, Chicago. HL $0608

♦ Prancūzijoje paskelbta, kad 
sovietų vadai Brežnevas, Kosy
ginas ir Podgornas ateinančiais 
metais lankysis Prancūzijoje.

♦ Atstovų Rūmų respublikonų 
vadas Ford pareiškė savo kalbo
je karo mokyklos kariūnams, jog 
sovietų tikslas yra nugalėti 
Ameriką, atimant jos valią prie
šintis.

ROMA— Šį sekmadienį Italijoje įvyksta savivaldybių rinki
mai, kuinuose pirmą kartą bus renkamos ir 15 apygardų legislatu
res — seimai, kurie yra visai naujas sumanymas šie apygardų 
seimai dar daugiau suskaldys ir taip įvairiai pasiskirsčiusią Ita
liją. Rinkimai įvyksta neramumų pilnoje atmosferoje. Kairieji 
studentai puldinėja policiją, skelbdami, kad jie rengiasi partiza
niniam miestų karui. Mokytojų unija paskelbė, jog šiemet egza
minų nebus. Kasdien girdisi apie vienos ar kitos unijos streikus,

Debatus parlamente įkaitina 
,|ir artėjantieji provincijų seimų 

rinkimai, kurie birželio' 14 d. 
įvyks šiaurinėje Westfalijoje, 
žemutinėje Saksonijoje ir Saaro 
krašte. Tai svarbios provincijos, 
kuriose balsuos apie pusė visų 
balsuotojų. Vyriausybė parla
mente turi nedidelę daugumą, 
vos 12 atst. Vyriausybei labai 
svarbu, kad šiuose rinkimuose 
gerai pasirodytų mažesnioji ko
alicijos partija — laisvieji de
mokratai, su kurių pagalba so
cialdemokratai sudarė valdžią. 
Jei provincijų rinkimuose laisvie 
ji demokratai nesurinks 5 nuo
šimčių balsų, jie neįeis į provinci
jų seimelius ir tuo pačiu labai su- 
sflpnės partijos įtaka centrinėje 
valdžioje, sumažės jų atstovai 
bundesrate.

Krikščionių demokratų parti
jos vadai jau paskelbė, kad po 
rinkimų jie iškels parlamente pa
sitikėjimo vyriausybe klausimą. 
Opozicija, net ir biudžeto klausi
mą svarstant, vieningai balsa
vo prieš vyriausybę, kuri biu
džeto priėmimą laimėjo, tačiau 
tik 247 prieš 241 balsais.

Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21

BONA. — Vakarų Vokietijo
je pernai pradėta statyti 559,836 
nauji namai. Tai yra 4.5% pa
kilimas.
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OTTAWA, — Įvairiose Kana
dos vietovėse prasidėjo pašto tar
nautojų streikai.

Mirė Schacht’as 
finansų genijus

MUENCHENAS. — Ligoninė
je, Vakarų Vokietijoje mirė 93 
metų finansų specialistas dr. 
Hjalmar Schacht, buvęs Hitlerio 
vyriausybės finansų ir ekonomi
kos ministeris. Jis buvo laiko
mas finansiniu genijum, vadova
vęs nacių ekonominių pagrindų 
sukūrimui tarp 1933 ir 1939 me-

♦ Lenkijoje buvo pagrobtas 
keleivinis lėktuvas, priverstas jOS socialdemokratų premjeras, 
skristi į Daniją, kur piratas buvo Jauniausias Europoje vyriausy- 
suimtas.

♦ Prezidentas Nixonas pasky
rė Henry Cabot Lodge savo ne
oficialiu ryšininku'su Vatikanu. 
Jis neturės, ambasadoriaus ran-

Tonga - 143-čia 
pasaulio valstybė 
NUKUALOFA. — Pasaulyje 

atsirado dar viena nepriklauso
ma valstybė — Tonga., ši Poly- 
nezijos monarchija, susidedanti

supyko ant' mero Lindsay, kuris- 
kalbėdamas Pennsylvanijos uni
versitete, pareiškė, kad tie jau
nuoliai; kurie pabėga Į Kanadą 
ar Švediją, nenorėdami tarnaut^ 
kariuomenėje, esą tikri herojai 
ir jis juos labai gerbiąs.

NEW YORKAS. — Harris opi* 
pijos tyrimo institutas skelbia^-



1970.III.26 ir V.16 Naujieno
se pakritikavęs, mano nuomone.

apsvarstyti ir priimti Vliko ta
ryba (stat. 28 str. p. “a”). Pa
galiau, jį turi patvirtinti aukš
čiausias Vliko organas — tai jo 
seimas (stat. 4 str. p. “b”). Tik 
tada Vliko darbo planas įsiteisė-

vintą, kokį matome dabar, noriu 
čia parodyti, kaip turėtų būti 
planuojamas Vliko darbas pa
gal Vliko statutą. *

I. — Vliko darbo planą' pir
miausia, tari paruošti Vliko val
dyba (stat. 40 str. p. “a”). Tą
planą, (jo projektą) turi, toliau, Vliko statutas (46 str.) leidžia

IL — Kadangi Vliko darbo 
pianui paruošti kartais gali pri
reikti . specialistų pagalbos, tai

Birželio 6—7 dienomis įvykstančiuose JAV Lietuvių 
Bendruomenės VI-sios Tarybos rinkimuose kviečiame bal
suoti už šiuos kandidatus:

K. Ambrozaitis, med. daktaras
J. Borevičius, S. J^ kunigas
E. Bradūnaitė, studentė
A. Kairys, rašytojas
V. Kamantas, inžinierius
J. Kavaliūnas, pedagogas
P. Kisielius, med. daktaras
B. Nainys, inžinierius

A. Razma, med. daktaras 
Z. Rekašius, inžinerijos 

daktaras, profesorius
V. Ruibytė, studentė
R. Sakadolskis, studentas
J. Vaišnys, S. J., kunigas
J. žadeikis, tarnautojas 
P. Žumbakis, advokatas

Esame ■ įsitikinę, jog yra žūtbūtiniai svarbu, kad Ben
druomenė, šalia nuolat turėtų uždavinių bei darbų, toliau, 
tęstų ir stiprintų

NESENIAI PRADĖTĄ LIETUVIŲ MOKSLININKŲ 
TELKIMĄ

ISTORIJOS KLAUSIMAIS LEIDIMĄ TALKOJE 
SU LIETUVIŲ FONDU

Ųalvojame, jog mūsų siūlomi kandidatai sugebės 
siekti geriausiai — NUOSAIKUMO, TOLERANCIJOS 
PAGARBOS LIETUVIUI DVASIOJE.

Valdas Adamkavičius 
Dr. Gediminas Balukas 
Gabrielius Gedvilą 
Vytautas Germanas 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
Audronė Kubiliūtė 
Jonas Našliūnas 
Jonas Vaznelis 
Stasvs Vidmantas

Prof. dr. A. RAMŪNO, Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus, ir Pedagoginių Mokslų 

Fakulteto vicedekano, nauji veikalai:

© DEVELOPMENT OF THE WHO
LE MAN THROUGH PHYSICAL 
EDUCATION...

Išleido Ottawos universitetas, 435 
psL Įvadą parašė Avžry Brundage, 
tarptautinio olimpinio komiteto pir
mininkas. Prof. J. Marilain pareiš
kė apie šį darbą: “Tai galutinis 
klausimo nušvietimas”.
e DIALOGE ENTRE ROME ET 

MOSCOU...
Ekumeninis žvilgsnis į Rusijos ir 
Europos santykius, praeityj, dabar
tyje ir ateityje. Įvadą parašė kar
dinolas Koenig. Išleido Ottawos 
Universitetas. (Prancūzų kalba).
• ŪŠ SUTEMŲ Į AUŠRA... ;
Jame iškeltos naujos mintys apie 
žmogų, tautą ir-žmoniją kosminiani 
amžiui auštant.

Veikalai gaunami:
UNIVERSITY OF OTTAWA PRESS 

OTTAWA, ONT. CANADA Prof. dr. A. Ramūnas

CRANE SAVINGS and Loan Association

SWIMS,
Ml®

: eSBS rE Jll JU-CPANEsfliįs

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

mokama vieny 
mėty cerfifi- 

catams. Mažiau
si $5,000 
ar daugiau

on two 
years 

certificates

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

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

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

komisijas specialiems uždavi
niams.

1) Statutas reikalauja, kad 
tos pageibinės komisijos butų 
sudaromos* aačios Vliko Valdy
bos, kviečiai* į jas josios pasi
rinktus asmeSte. Tas aiškia iš 
žodžio, kad valdyt 
komisįjas. Vlikdj 
vedimas J. F. Dtf 
ti komisiją (pasirenkant j; 
rius savo nuožiūra) 
su statuto mintimi (46W>«tVaL 
dyba pati turėjo “skirtĘj|-jos 
narius. *4 

su išmintimi Nesiderina todėl, KAIP LEIT. MARTINKUS 
kad eMs srities žinovas, se- 
pažindamas kitos srities, nėra 
kompetentingas spręsti tos ki
tos srities klausimų ir problemų, 
nors jis būtų ir labai “geras žmo-

Kas nori padėti JAV Lietuvių Bendruomenei išbristi iš 
dabartinio merdėjinio ir jokios naudos lietuviams nenešan- 
čių erzinančių kivirčų, kas nori apjungti visus Amerikos 
lietuvius naudingam ir kultūringam darbui, tai šių metų 
birželio 6—7 dienomis patariame balsuoti už šiuos kandida
tus į JAV Lietuvių Beudruomenės tarybą:

konkretiems, jos nurodytiems 
uždaviniams arba darbams, pvz., 
išspręsti kokiam painiam, ir val- 

kurioje specialioje darbo srityje 
(suplanuoti darbą politikos sri
tyje ir pan.). Visų Vliko darbų 
suplanavimo pavedimas, vienai 
komisijai nesiderina su statu
to 46 str. ir su jo 40 str. p. “a”.

3) Ta.ar kita pagalbinė komi
sija turi būti ’ sudaryta tik iš 
atitinkamos srities žinovų (pvz., 
teisės klausimams spręsti iš tei
sininkų, politiniams — iš autori
tetingo žinojimo, politikų, kultū
ros — iš kultūrininkų ir pan.). 
Sudarymas komisijos iš įvairių 
sričių žinovų (jų visų bendram 
darbui) nesiderina nei su statu
to 46 str. mintimi, nei, pagaliau,

gus ... Griežti gali ne visi ge
ri žmonės”, bet tik muzikantai 
(todėl ir liaudies išmintis sako: 
“Geras žmogus, bet prastas mu
zikantas”). štai kodėl J. F. Dau
gėlos sudarytoji mišri (iš įvai
rių speeiaifetų) Vliko darbų po
navimo komisija negali būti lai-

PATEKO f NEPATOGEMĄ
Gegužės 19 d. vakarą 19-nie- 

tis kolegijos studentas Larry' 
Bowman, laukdamas autobu
so 63 St. ir California Avenue 
kampe, išgirdo automobilių 
susi trenkimą ir nubėgęs į tą 
vietą pamatė vieną automobilį 
atsitrenkusį į tuščią automobi
li. Atsitrenkusiame prie vai
ro sėdėjo žmogus, ir Bowman 
manydamas, ,kad tas žmogus 
yra sužeistas, bandę atidaryti 
automobilio duris, bet neįsteu-

1. KAZYS BOBEIJS, 46 metų, gydytojas
2. MARIJA RUDIENĖ, 55 m., industrialist^ mokytoja
3. JONAS JASAITIS, 43 m, teisininkas, tarnautojas
4. ANDRIUS JUŠKEVIČIUS, 60 m, karininkas,

padėties?

Cievelande J. F. Daugėlos su-

ti toliau veikti, nei pagal teisę, 
nei pagal išmintį.

1) Todėl ji turėtų būti tuo- 
Įjau pat panaikinta, paleista. s

2) Josios vietoje Vliko, val- 
dyba galėjo sudaryti net ir kelias 
pagalbines komisijas (stat. 4& 
str. pagrindu), bet tik laikantis 
statuto minties ir logikos, iš
minties (apie tai žiūr. aukščiau);

3) Tų ekspertinių komisijų 
vadovais ar nariais galėtų būti 
pakviesta asmenys ir iš J. F. Dau
gėlos paleistosios komisijos na
rių. Jų kvalifikacijų aš negin- 
čiju, tik nesutinku su tuo, kad 
jie būtų laikomi kompetentingi 
visų sričių žinovai.

5. JONAS BERTASIŲS, 72 m., agronomas

6. VYTAUTAS JANUŠONIS, 29 m., mokytojas
7. JONAS ŽADEIKIS, 53 m., tarnautojas
8. JUOZAS MASUJONIS, mokytojas

9. KASPERAS RADVILA, 55 m., ūkininkas
14 JŪRATĖ JASAITYTĖ, 18 m., studentė

Keturių vaikų tėvas Įšventinamas Į kunigus
vietintųjų stovyk-Back of the Yards Journal 

birželio 3 d. nr. antrašte “Įšven-| las ir daug kitokių patyrimų šia- 
tinamaš vyr. padavėjas” (Head
waiter to be ordained) -sekančią 
žinią:

Vytautas Gorinas, anksčiau bu
vęs vyr. padavėjas Gibb/s, Frit
zel’s ir Cafe La Tour, šį šešta
dienį, birželio 6 d. įšventinamas 
į katalikų kunigus .ir sekančią 
dieną, birželio 7 d. 9 :30 vai. ry
to švento Kryžiaus bažnyčioje, 
4557 S. Woods, atlaikys padėko- 
nės mišias.Jo ordinacijai šv. 
Marijos bažnyčioje, DeKalb, 
3:30 yąl. popięį, vadovaus vysku
pas Arthur JI D’Neil iš Rockfor- 
do diecezijos/'1

Busimasis kunigas yra buvęs 
išvietintas asmuo (dipi), kurs 
didesnę dalį teologinių studijų 
buvo baigęs dar prieš 1942 me
tus Lietuvoje, kur jau būdamas 
subdiakonu teologines studijas 
metė ir tame krašte vedė Josefi- 
nąKirlytę.

Vėliau jis tarnavo Lietuvos 
Kariuomens Vietinėje Rrink- 
tinėje, 1948 metais pabėgo į 
Vokietiją ir kurį laiką gyveno 
išvietintųjų asmenų stovykloje,

Tais pačiais metais jis su sa
vo šeima emigravo į Jungtines 
Valstybes su'visa šeima — su 
keturiais vaikais. Atvykęs į Chi- 
cagą jis studijavo muziką ir įsi
gijo mokytojo laipsnį. 1955 
metais po ilgos ligos mirė jo 
žmona, sulaukusi vos 32 metus 
amžiaus.

Norėdamas duoti savo vaikam 
gerą katalikišką išauklėjimą, 
Gorinas susirado darbą kaip mo
kinys padavėjas, o 1969 metais 
jis jau buvo vyriausias padavė
jas įvairiuose viešbučiuose ir pa
siekė tos pozicijos Cafe La Tour 
ir kitose įstaigose.

Besidarbuodamas jis pradėjo 
atnaujinti teologines studijas, 
kurias prieš eilę metų buvo ap
leidęs ir eventualiai buvo priim
tas į St. Francis seminariją, Mil- 
waukeje, Wis. 1969 metų gale 
jis pradėjo paskutinius metus 
teologijoje ir gegužės 2 dieną 
baigė paskutinius egzaminus pa
siruošimui ordinacijai..

Gorinas yra gimęs Tūloje, Ru
sijoje, 1916 metais. Jo tėvai, 
abudu mokytojai, persikėlė į Lie
tuvą, kur jis baigė Tauragės aukš 
tesniąją mokyklą ir įstojo į Tel
šių seminariją, kur buvo ordi- 
nuotas subdiakonu.

Vėliau, naciams padarius į 
Lietuvą invaziją, jis tarnavo Lie
tuvos Armijoje kaip pulk. Bud
raičio adjutantas.

Pagaliau užsipildė jo gyveni
mo ratas, įskaitstat vedybas, vai-

žiaus parapijos klebonas, kalba 
už visą gyventojų bendruomenę

“daugelio' ‘fr.etų tarnaujant vy- 
riausiuoju padavėju prie Vieš
paties stalo”.

Tuo tarpu iš restoranų pri
bėgo civilis visiškai su revol
veriu prie diržo ir paklausė 
Bowmaną, ar jis priklauso 
Šiam automobiliui, kurs įva
žiavo į jo automobilį? Bow
man atsakė* kad ne, ir vyriš
kis sukeikęs jį pavarė šalin, 
bet po minutės pasivijęs pra- 

’ dėjo kolioti ir stumdyti. Tuo 
metu iš restorano išėjo antras 
civilis vyras su revolveriu prie: 
diržo ir Bowmanas jį paklausi 
sė, kas yra tas, kurs jį stumdo. 
Tas parodė policininko žvaigž 
dę ir pasakė, kad jie abu po
licininkai. Vėliau išaiškinta, 
kad Bowman stamdytojas yra 
John Rock, jaunųjų reikalams 
valdininkas Engelwood stoty
je. Rock pasakė Bowmanui, 
kad jis yra areštuotas ir kalti
namas netvarkingu elgesiu 'ir 
pasipriešinimu areštui.

Pasitaikęs praeivis pasakė 
“Aš netikiu!” Rock ir tą vyrą 
taip pat areštavo už “netvar
kingą-elgesį”. Tas -vyras pasi
rodė Buvęs Įeit Bruno Martin- 
kus iš “engine" company” 49, 
1653 W. 43 St.

“Tas vaikinas norėjo pagel
bėt?’ pasakė įeit. Martinkus. 
“Aš nežinau, iš kur tas polici
ninkas atėjo,' bet jis keikėsi, 
nes'jo automobilis buvo apga
dintas”. Nors Bowman ir kitas 
liudininkas tvirtino, kad tas 
policininkas atsidavė alkoho
liu, bet Martinkus pasakė nę-

7^4 3 +< A2O1NQ>> AVENUE •

—-----—BEACH, 41/ FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

-Sophie ir Bernice Welicka

Kenosha ir Racine lietuviai

3 vai. p. p. sv.' Kazimiero parapi- 
jos svetainėje, 815 Park Ave., 
Racine, Wis, Į. minė j imą atvyks
ta iš Čikagos rašytojas Bronius 
Kviklys, kuris bus pagrindimu

Minėjimą ruošia Racine Alto 
skyrius/ P. P.

Martinius su. Bowmanu bu
vonugabenti į Lawndale poli
cijos nuovadą, • - j ienas padaly
tos pirštų nuospaudos ir jiedu 
daboklėje buvo išlaikyti kele
tą valandų : Juos suareštavęs 
Rock paskui Martinkui sakėsi 
jį suėmęs, norėdamas turėti 
“daiktinį liudininką”.

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir . namų 
paskolų reikalus visos 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums tž' mums parodytą '-d

,-tHme būti -Jaras naudingi 
ir ateityje.

- -Sąskaitos /apdraustos iki 
" -$20J»0 ' ' '

MIAMLFIA.
Miami Altos susirinkime taip 

dalykai susiklostė, kad vieno bal
so persvarą atsisakyta užprašy
ti pamaldas už žuvusius ir nukan
kintus baisiojo birželio įvykių 
metu. Todėl paskiri aukotojai
užprašė mišias, kur yra lietuvis’Į" 
kunigas Dr. J. Razutis.

* ■ -• »

Pamaldos' bus St.- James Ry- . 
mo kat. bažnyčioj (520 NW 132’. 
St. N. Miami) š. ml birželio 14 i 
d. 10 vai. priešpiet.

, LENKIŠKI “ŽERTAI”
— Kuo remiasi Rapackio pla

nas, žinome. Betjkuo gi remiasi 
Gomulka?

— Remiasi sukūrimu bemėsės 
juostos skersai ■vidurinę-rytinę 
Europa. . -

■ J /
' ’ Passbook Savings -j

■ AH accounts com- Q 
r.B pounded daily — . W
■ • paid quarterly x

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

Chicago Savings
and Loan Association /SAFETY OFTOOR SAVINGS V^

bus 6:30 p. p. Lietuvių Amwi-’ 
kos Piliečių klube (3655 NW 
34 St.). Klubepietus bus įpras
tu laiku — 5 v. po pietų.

k UP TO 
\S20,000.

gos pasiklausyti solistės Elenos. 
Jurgėlaitės dainuojamų lietuviš
kų dainų ir V. Semaška paskai
tys savos kūrybos vaizdelį. Lie
tuvaitės padeklamuos momentui 
pritaikintų eilėraščių. P. šilas’

OF S5000 0R MORE 
QN CERTIFICATES 

2 Y.EAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 .'J 

ONE YEAR MATURITY

PĖSČIŲJŲ NEBEDRAUDŽIA
Į gyvybės draudimo agentu-’ 

ra užėjo nieko sau žmogus. Pa
sisekė. norįs -apsidrausti.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

- ON-AU PASSBOOK 
... ACCOUNTS'

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

— Ar tamsta važinėjate 
tomobiliu?

■Dviračiu?
Chicago Savings and Loan Assn 

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE* TEL.GR6-
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. ML Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 133

riziko,

♦



laza ir jaunimo nuvainikavimas

bininkai nustumti į šalj. Vėliau

71207,

sw

BIG SAVINGS

Annual Rafe

5.13% 5.00%

turi gerų draugų, kurie juos mie
lai priima ir vaišina. Viena pa-

CERTIFICATES OF $1,000 
OR MOK, MINIMOM 
MATURITY—1 YEAR

REGULAR 
PASSBOOK 
MGonr

konservatorija ir Italijoje pasi
tobulinimas jo gerą balsą padarė 
lygų visuose registruose ir iš
vystė puikų belcanto dainavi-

AL 4-5456 
CH 3-2583 

647-6576 
EV 4-4952 
L! 2-1767 

268-0068
TL 6-2674 
B R 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

y ES 24685 
L: 374-6446

GL 8-2256

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

jų” ne taip jau daug, vos kelios 
šeimos (žinoma, neskaitant, pa
raudonavusių iš seniau)-.

kuriems iš mūsų Lietuva tėvynė 
iki dabar liko tokia, kokią jų 
palikome išvykdami iš jos, ir kas,

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

ginių instrumentų ansamblis, so
listai: V, Noreika, Saulevičiūtė, 
V. Daunoras ir Kaniava.

Svečius iš Lietuvos mes pri
ėmėme visu nuoširdumu: jauni
mą apgyvendinome savo namuo
se, juos vaišinome ir apdovano
jome. Koncertų salėse nesutilp- 
davo atėję mielų svečių iš Lie
tuvos pasiklausyti. Džiaugėmės 
pagaliau iš arti, matydami taip 
ilgai atskirtus savo brolius ir 
seses.

Bet vėjiau pasirodė, kad ne
vieni tik menininkai pas mus at-

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Girdi, įfaip galima bu- 
“Sme-

Kai po V. Noreikos koncerto, 
sveikindama jį pasakiau, kad 
Lietuvd okupuota, Laurinčiukas 
ir Pažūsis scenos užkulisy su
kėlė didžiausį skandalą ir barė 
V. Noreiką, kam jis man už svei
kinimą ir dovanas dar padėkojo. 
“Tu turėjai brukti žemėn tas do
vanas ir išeiti iš scenos, o ne dė
koti jai” —.pasakė Laurinčiukas. 
Ir į numatytą po koncerto pobū
vį vienoje šeimoje, nė vieno ne
leido.

Ir šiuo kart, ne tik raudonieji, 
bet ir kai kurie vadinami “dipu
kai” mane smerkė už tokį “išsi
šokimą”,. *■

Gavau net anoniminį laišką, 
taisyklingai “dipukiškai” para
šytą, kuriame apgailestaujamas 
mano noras pasireklamuoti. Aš 
apvylusi ne tik V. Noreiką, bet 
ir Montrealio lietuvius, neturė
dama supratimo kaip sveikinti 
menininkus.

Atrodo, kad mes pirmieji pa
kliuvome į okupanto užmanytą 
.bendradarbiavimo tinklą.

Laurinčiukas ir Pažūsis drą
siai, kaip Į savo namus dabar at-

jęs Ameriką ir savo koncertais 
lietuvių kolonijose ir laikraš
čiuose sukėlęs dideles audras, 
pagaliau atsidūrė Kanadoje.

Padainavęs Londone, Ont^ ir 
Toronte, ir įvažiuodamas Lietu
von pro Montreealį, davė koncęr-

2.46-9738 
FO 3-8549 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
EI 6-1571 

PL 6-6766 
8-2868 

Rt 3-0440

Mums montrealieciams iš Lie
tuvos atvykusių menininkų kon
certai nenaujiena. Mes jau “už
grūdinti” svečiais iš Lietuvos 
nuo “Expo 67” laikų. Tais lai
kais Montrealyje koncertavo jau
nimo ansambliai “Lietuva”, “Ne-

šitaip įsakoma iš aukščiau 
“Tarybų Lietuvoje” daininin
kams, kur ir ką dainuoti. Ir pa
mėgink tik nepaklusti...

Po koncerto DLKV klubo val
dybos narys P. Klezas, pasveiki
nęs dainininką ir įteikęs dovaną, 
o taipgi akompaniatorei p. M. 
Roch gėlių puokštę, pakvietė vi
sus į klubą dainininkui pagerbti 
parengimą.

Neteko tame pagerbime man 
būti, bet buvusieji pasakojo, kad 
buvę vos apie 100 žmonių ir 
beveik visi raudonieji. Po to ba
liaus buvęs pagerbimas ir pri
vačiuose namuose, o ant rytojaus 
svečias išvežtas už miesto f gam-

kuoti. Prisidėjo politikieriai.

Ir štai, po 3-jų metų pertrau
kos, mes ir vėl turime V. Dauno
ro koncertą, kurį suruošė Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Vytau
to klubas, Marquerite De Laje- 
merais mokyklos nedidelėje sa
lėje. Ir tokioj nedidelėj buvo tuš
čių vietų. Daugiausia raudonu
kai, visi “bendradarbiautojai” ir 
labai mažai kitų, viso apie 200 
žrąonių. V. Daunoras turi labai 
gražaus tembro, puikiai išlavin-

Pasiteiravųs, ar nebuvo, daini
ninkas lydimas kokio “angelo 
sargo”, žinovų užtikrinta, kad 
tik vienas B. Marijošius svečią 
atskraidinęs iš Toronto, o ant
radienį birželio 2 d. išlydėtas 
lėktuvu i Lietuvą.

E. Kardelienė

WE PAY THE HIGHEST SAVINGS 
INTEREST RATES ALLOWED BY LAW 

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000 
DepMit* reeehred by Hie 10th of any month earn from the first of that month. 

Deferred Income Certificates are available at rates of 6% and 5%%»

Verdi operų arijos iš “Don 
Carlos” ir iš “Simone Boccane- 
gra”, Rossini — Don Basilio ari
ja, buvo padainuotos klasiškai, 
dideliu virtuoziškumu, plačia 
kantilena ir nuoširdžia išraiška.

Reikia džiaugtis, kad lietuvis 
toks puikus dainininkas. Nevel
tui komunistai jį siunčia pas mus 
savo tikslams siekti.

Bet reikia pasakyta, kad pu
blikai šiuo koncertu V. Dauno
ras nepadarė tokio didelio įspū
džio, kaip “Expo 67” rusų pa- 
vilione dainuodamas.

Pirmiausia buvo padainuota 
net 13 liaudies dainų. Iš jų vien 
tik Abariaus buvo septynios la
bai monotoniškai sukomponuo
tos liaudies dainos. Antroje da
lyje buvo sudainuotos 5 operų 
arijos ir visos tik italų kalba. 
Beveik visą šią programą mes 
jau girdėjome jo įdainuoto j 
plokštelėj, kuri išleista Montre
alyje.

Dainininkas atrodė labai pa
vargęs, balse jautėsi pakimimas. 
žiūrėdama į jį, aš pagalvojau: 
gerai, kad jis jau važiuoja namo. 
Galės ilsėtis atlikęs savo misiją 
užjūryje. Nesavo valia ar noru 
jis čia atvažiavo.

Prisiminė man kaip ir mane 
komunistai siuntė dainuoti oku
pavę Lietuvą.

Kartą buvau pakviesta naujo 
teatro direktoriaus J. Grybaus
ko kabinetan. Gaunu įsakymą: 
“Tamsta skiriama Vilniun sep
tyniems koncertams spalio re
voliucijos iškilmėms. Reikės pa
dainuoti ir Tarybinių dainų”. 
Sakau — “Kad aš nė vienos jų 
neturiu”.

“O, tuo tai Tamsta nesirūpink, 
dainos bus Tamstai pristatytos".

Ir kai po valandos grįžau na-

žodžiu — faktas, tai kad 
0 Varnams teko sumokėti

SAVOTIŠKAS ELGESYS
šeštadienį, š. m. gegužės 30 

d. Jaunimo Centre įvyko Jo
niškio Gimnazijos 50 metų mi
nėjimas. Dalyvauti minėjime 
buvo “pakviestas” ir meninin
kas — patriarchas Prof. Ado
mas Varnas su žmona. Prof. 
A. Varnas — tikras joniškietis. 
Kodėl žodis pakviestas tarp 
kabučių? Pamatysite!

Prof. A. Varnas sutiko išsta
tyti keletą savo paveikslų, tarp 
kita ko ir savo Triptiką, t. y. 
3 paveikslų kombinaciją, ka-

39 Second Avenua
135 W. 14 St.

2947 Fulton St.
370 Union Avenue

271 Shawmut Avenue
331 West Broadway

332 Fillmore Avenue
2222 West Chicago Ave.
3333 S. Halsted Street

5879 State Road
762 Springfield Avenue
1082 Springrield Ave. 1 
t 636^8 Bridge St. N. W

11333 Jos. Campau Avenue 365-5255
200 Franklin Avenue
288 Main Street

960 S. Atlantic Blyd.
509 Congress Avenue

698 Sanford Ave.
176 Market Street
L, 99 Main Street

1214 N. 5th Street
1307 E. Carson Street

94115, 2076 Sutter Street
905 Bank Street

169 Millbury Street
309 W. Federal Street

INTEREST COMPOUNDED DAILY-PAID QUARTERLY

Annual Yield

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigia 1923 metais . Tei. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

tiek daug sielojosi, reikia užmirš 
ti, o tie, kurie piršto nepridėjo ir 
nepajudino, jiems skiriama daug 
reikšmės. Būtų gera, kad spau
da tuo reikalu pasisakytų. O da
bar mes gi nežinome kas yra kas. 
■Mariui Kasniūnui linkime ir to
liau taip pat energingai dirbti 
lietuvišką darbą. Juozas š-Iis

mcertas Montrealyje“X 
jiuuoas”, Sondeckio vedamas menininkai labai bijodavo. Jau 

' j pirmame koncerte rusų paviljo
ne, kaipo Daunoro pagiedotos dai 
nos “Lietuva brangi” publika su
stojusi pradėjo giedoti Lietuvos 
himną, staiga buvo paleisti per 
ruporus pragariško staugimo 
garsai, .kad užmuštų giedančių 
balsus. Bet vis tiek himnas bu
vo pagiedotas iki galo.

Po koncerto skirstydamosi pu
blika pradėjo tarp savęs pyktis. 
Paraudonavusieji išmetinėjo ‘di
pukams 
vo giedoti rusų pbvf 
tonos giesmę”.

Kas skaudžiausia, ka/d atsira
do ir “dipukų”, kurie Kritikavo 
tokį publikos “netakhjr. Tai bu
vo pirmas tarp mūsų sumišimas.

Vėliau aiškiau išryškėjo ir 
tie vyriausieji menininkų “sar-

daise nupieštą Donelaičio Li
tuanistinei Mokyklai, šis Trip
tikas buvo nukištas — kitaip 
negalima nusakyti — kažkur 
už fortepū >no ir orkestro, Ivg

Mes kalbame ir rašome apie 
jaunimą, nes jis yra mūsų atei
ties darbų tęsėjas ir vykdytojas. 
Mokame jį dažnai pabarti, kar
čių žodžių pasakyti. Bet kai jau
nimas ką gero padaro, tada sten
giamės jį mSKkuotL

Kai Lithuania Plazos reikalas 
visu buvo užmirštas ir beveik

"B.-M.-B." (SKYSTIMAS)
Sudarytas iš parinktų sveikų gyvulių kaulų smegenų. At- 

•'aSĮgP stato naujus raudonus kraujo rutuliukus. Sustiprina krau- 
ją. Taip pat padeda suvargusiems ir turintiems anemiją. 
Stiprindamas kraują, atstato jėgas. Paikiai tinka vaikams.

. 4 Butelis, $4.85 — 3 buteliai $13.00.
-4 ■Siųskite užsakymus su money prder ir dar pridėkite prie kiekvieno 

x ’ siunčiamo dolerio 10 centų siuntimo išlaidoms.
'■ ' j__ _  . ____ . ‘

DR. MICHAEL’S HERB CENTER
1223 N. Milwaukeę Ave^ Chicago, DI. 60622

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

• siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra,
* Pe Padeda sukurti geresnę apylinkės ben-

MM druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.
Bk Taupykite dabar.. Santaupos, padėtos prieš

4 ~~ 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-
nėšio pirmos.

COSMOS PARCELS EXPRESS
COR P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą,- siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.
GAVĖJAS NIEKO' NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Affiliated with PODAROGIFTS, INC.
priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, — šaldytu
vams, televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tape recorders) ir daug kitiems dalykams, taip 
pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, gyvenantiems 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation 
45 West 45th Street New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 — 245-7905
S KsY R I A I :

• NEW YORK, N.. Y. 100G3
• NEW YORK, N. Y. 7001*1
• BROOKLYN/ N. Y
• BROOKLYN/ N. Y. 11211
• BOSTON, Mass. 02118,
• BOSTON, Mass. 02127,
• BUFFALO, N. Y. 14206,
• CHICAGO, Illinois 60622,
• CHICAGO, Illinois 60608,
• CLEVELAND, Ohio 44134,
• IRVINGTON, N. J. 071H,
• IRVINGTON, N. J. 07111,
• GRAND RAPIDS Mich. 49504,
• HAMTRAMCK, Mich. 48212,
• HARTFORD, Conn. 06114,
• LAKEWOOD, N. J. 08701,
• LOS ANGELES, Calif. 90022,
• NEW HAVEN, Conn. 06519
• NEWARK, N. J. 07106,
• PASSAIC, N. X
• PATERSON 1, N. J
• PHILADELPHIA, Pa. 19122.
• PITTSBURGH, Pa. 15203,
• SAN FRANCISCO, Calif.
• WATERBURY, Mass.,
• WORCESTER, Mass. 01610,
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503.

Ypatinga jūrų žole L 
ištraukta iš Jūros prie Norvegi- JI f Ii

* O- i°s krantų ir perdirbta i table-
rT. tęs KELP-KARBON. Tai yra

įiCS" turtinga natūraliais' vitaminais
k turinti savyje 60 mineralų, o 

Jr ypatingai jodo. Jei kūne yra
stoka tų sudėtinių dalių, žmo- 
nės jaučiasi pavargę, nerviški, 
turi bl°Sa- virškinimą, yra lin-

vMk kę įvairioms infekcijoms ir ligoms. Ypatingai kei-
įjantįs oruį ir šalčiui pradėkite imti KELP - 

Dr. Michaels KARBON, kad sustiprintumėte organizmą prieš vi- 
N. d. Šokias ligas. Svarbu tuos vaistus imti kasdien.

KELP-KARBON suteiks vaikams sveikatos, o suau
gusiems grąžins jėgas ir jauną išvaizdą. Be natūralaus jodo' ir mine
ralų, negalima išlaikyti geros sveikatos.

Kaina už bonką $5.00, 3 bonlcos — $1330. '

CERTIFICATES OF w’"ss™ 6.18% 6.00^

tas ir rašytojas Jonas Vaičiūnas 
ėmėsi žygių šį reikalą prikelti ir 
iš duobės į viršų iškelti. Jo balso 
šauksmą išgirdo jaunas skautas 
Marins Kssniūnas ir pradėjo 
kryžiaus karą, kad Lithuania 
Plazos reikalai būtų įgyvendin
tas. Jis tuo reftalu rašė į ame
rikiečių spaudą, rašė burmistrui. 
Jam į pagalbą atėjo aldermanas 
Casimir Stascuk ir prasidėjo 
darbo kamuolys riedėti. Po to 
atėjo į pagalbą žinomas visuo
menininkas Algis Regis su savo 
reikšmingais patarimais bei su
manymais.

Skaitėme spaudoje apie Ma
riaus Kasniūno pasisekimus ir 
darbus, klausėmės jo kalbų per 
radiją, (rodos, yisas tris radijo 
stotis) ir džiaugiamės pasiseki
mais. '■

Tik štai atsirado bendruome- 
nininkai. Vainikuoti ir nevaini-

gyvendamas šiame visko perte- (mo, gaidos buvo jau pristaty- 
kusiame krašte, po visų vargų 
.atsigavęs ir praturtėjęs,; savo 
Tėvynę, ir svarbiausia, komu
nistus, yra primiršę.

O komunistas, Lietuvą savo 
žiauria, sunkia letena prispaudęs 
į mus žiūrėdamas mefistofeliškai 
šypsosi dainuodamas Figaro ari
ją: “Sumaningai, sumaningai 
sugalvota ir nepaprastai gerai”!

sieit, atėjome nusifotografuoti)
o tie, kurie pradėjo, tai nieko ne- — nenoriu pasinaudoti ryškės 
pasiekė. Reiškia ką pradėjo Vai

Jei pobūvio rengėjai nemo
ka gerbti gražaus mūsų meni
ninko — patriarcho ir jo gyve
nimo draugės amžiaus, tai 
bent turėjo įvertinti jo, sakysi
me, tiesioginį įnašą Joniškiečių 
jubiliejui, kalank vinis ir ruo
šiant , paveikslus parodai.

□ Kelp-Karbon — Jūrų mineralai ir vitaminai yra • .
būtinai reikalingi sveikatai____ 1 btl. — $5.00, 3 bfl. — $1330

□ Vaistažolė N. 18 Nuo raumenų reumatizmo_______  Dėžutė $2.75■-------------------------- -----------------------------------J---------------------------
□ Vaistažolė N. 11 Pūslei ir inkstams _________ Dėžutė $2.25
□ Tabletės Inkstams ir pūslei.... ............ -__________ Butelis $3,75
□ Vaistažolė N. 20 Nervams _________ _______  Dėžutė $2.25
□ Vaistažolė N. 16 Kepeninis ir tulžiai  _______Dėžutė
□ Chinatus vaistažolė (skystimas) Kepenims ir tulžiai .... Butelis $4.89
□ Vaistažolė N. 31 Nuo vidurių išpūtimo ir virškinimui Dėžutė $2.25
O Vaistažolė N. 17 švelnus vidurių išvalymas__ ;____  Dėžutė $1.95
*....................................................... • f ............................... .... ■■ "■'■■■■■ ■' ■ ■■ i- n , ,, ,r...........
□ Vaistažolė N. 340 Moters periodų pasikeitimui ___  Dėžutė $3.00
□ Vaistažolė N. 10 Nuo bronchinės astmos ______ -__ Dėžutė $2.75
□ Vaistažole N. 100 Vyriškumui sustiprinti ____ ...... Dėžutė $3.00
□ Vaistažolė N. 9 Nuo odos išbėrimo ____  ... Dėžutė $3.89
□ Cukrinė — Arbata BI-BE-TIC _____  ... Dėžutė $230

....................... 1 ............................................. . 111 * 1 ■" 1 ■■ 1 '■ 1 . ............................................. • 

O Vaistažolė N. 40 Nuo kraujo spaudimo .....___ _ ___ ’ Dėžutė $3.00
□ Žyme- Aids Nuo nervų, vidurių išpūtimo ir virškinimo TabL$4.89

f r ■ į1- ■ ■ >'
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Infliacijos problema
Ne tik Amerikoje, bet ii- visur kitur, pinigu vertė, 

jų pajėgumas smunka. Taip yra Europoje, Azijoje ir 
Pietų Amerikoje. Būdinga ir tai, kad infliacija ypač pa
didėjo paskutiniais keliais mėnesiais. Visos dedamos pa
stangos jai sulaikyti kol kas nebuvo sėkmingos.

Infliacijos savybė yra ta, kad pinigų vertė sumažėja. 
0 tai reiškia, kad kyla kainos: už įvairias gėrybes (at
seit, prekes) ir patarnavimus tenka daugiau mokėti. To 
pasekmė yra ta, kad pragyvenimas pabrangsta. Sakysi
me, pernai pragywenimas Amerikoje pabrango šešiais 
nuošimčiais. Konkrečiai kalbant, jei 1968 metais gėry
bėms Įsigyti ir patarnavimams asmuo išleido §1,000, tai 
tos pat gėrybės ir patarnavimai pernai jau kainavo 
§1,0601

Nenumatoma pagerėjimo ir šiais metais. Kaip atro
do,, dolerio pajėgumas gali dar labiau sumažėti. Vadi-
naši, jo vertė gali dar daugiau nusmukti.

Panašiai esti ir kituose kraštuose. Vakarų Europo-
je nėra tos valstybės, kuri nebūtų didesnės ar mažesnė: 
infliacijos paliesta. Ir tai sukelia toms 
mažai rūpesčio.

Šiomis dienomis Įvyko Ekonominio 
išsivystymo organizacijos konferencija,
jai priklauso aštuoniolika Vakarų Europos vai; 
Amerika, Kanada ir Japonija.

kooperavim
Tai organiž

Suvažiavę tų valstybių ministerial paskelbė kom 
kata, kuris aiškiai pabrėžia 
organizaciją sudarančiose valstybėse kainų kilimą, 
pasiekė penkis nuošimčius per metus. Tokio didelio paki
limo dar niekad nebuvo per paskutinius dešimt metų,
kada kainos kildavo maždaug po pustrečio nuošimčio. į

Visi konferencijos dalyviai sutiko, jog reikia imtis 
kyti. Tačiau tai nėra lengva] 
tmerikoje infliaciiai sulaikyti' 

(pakelti nuošimčiai) bei su-' 
alinė valdžia sulaikė vykdymą

infliacijos pavojų.

♦ ♦> i t ,
L. VAIČIūNlE^k ----- -------- J“’“’

MŪSŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ KRYŽKELE
atitinkamu senai naują dvasią,4. ATSKIRYBĖS ATSKIRAS 

VARDAS
Nei aš nemanau, nei niekas 

kitas, greičiausiai, nemano, 
kad Grandinėlė su savo gražiu, 
paž|stamais lietuviškais vei
dais jaunimu, atsidėjusiu šo
kiui, negalėtą būti pavyzdiniu 
ar vienu pavyzdinių mūsų tau
tinių šokių sambūriu ir tikra,; 
visiems lietuviams pasididžiuo 
tina atstovė svetur! Ir labai 
tiktų, jeigu jos vadovai mūsų 
šokius, su jų visa palyda, lai
kytų savarankiška tautine ver. 
tybe,.o ne medžiaga kombinuo 
ti kažin ką, nė recenzentų ne
aptariama, “nauja”. Ir tuo 
naujumu, išsiskyrus iš kitų, 
nenorėtų siekti laimėti kuo 
gausiausių žiūrovų simpati
jas. ..

Tačiau jeigu toks vienetas iŠ 
laiko ir jo dvasiai atsivėrimo 
ir t. t. išdygo, išaugo ir įgijo 
visuomenės dalies pripažini
mą, noroms-ne-noroms su įvy
kusiu faktu reikia sutikti. Tik 
vienetas, būdamas toks nau- 
jadariškai naujas, “kokio iki 
šiol nebuvo, nėra-ir . nebus”, 
kaibąs tokia sava kalba, turi 
būti vadinamas atskiru nauju,

kalbą ir išraišką. Ir kitur" ar 
svetur savo šokio meną rodyti 
vyktų savo atskiru vardu, at
stovaudamas pats sau ir savo 
išpažinėjų visuomenės daliai. 
Vyktų savo lėšomis ir tos da
lies visuomenės ar atskirų as
menų sudėtomis. Ar kitatauti- 
nėms ir tarptautinėms ope
roms parodvti nesudėdama po 
dešimt tūkstančių dol. (nois 
pavyzdys ii- ne visai tolygus).

Tada toks vienintelis sam
būris, kalbamu atveju Grandi
nėlė, nebus naujo tautiškumo 
(pusinio, treėdaiinio ar dar 
mažesnio...) normos objek
tyvus apibrėžėjas. Nebūtų lai
komas einantis viena ir ta pa
čia virtine su tautinių šokių 
sambūriais, o eitų šalia. Jų sa
vo atskiru keliu. Nebūtų aniems 
nei sektinas pavyzdys, nei var 
žovas, kaip nėra nei pavyz
džiai, nei varžovai įvairių mo
kyklų baletai, koncertai, mato 
mi mūsų scenose.

Tada ir visuomenė skirtin
gai priimtų ir apčiuoptų, kitą 
mastą ir kitus kriterijus ver
tinti... Ir iš kitos prasmės ir es
tetikos grožėtis.

Jeigu net ir nepr. Lietuvoje 
nebuvusiu, neesamu vardu,1 užaugusios lietuvių visuonie-

priemonių .fliacijai : 
padaryti. Pavyzdžiui 
buvo suvaržytas kred: 
lėtinta gamyba, kai fede: 
Įvairių projektų.

Kokie to rezultatai?

kred S

Vakarų Vokietija yra pati pajėgiausia Europos val
stybė. Kainos vertybėms ir patarnavimams iki praeitų 
metų vidurio ten, palyginti, buvo gana pastovios: jų ki
limas siekė tik apie pusantro nuošimčio. Bet jau metų 
pabaigoje kainos pakilo maždaug penkis nuošimčius, o 
dabar jau siekia beveik šešis nuošimčius.

Nei kiek nėra geriau ir Prancūzijoje, kur kainos 
taip pat pakilo maždaug šešiais nuošimčiais. Tas pat ir 
Italijoje: pernai kainos ten pakilo keturiais nuošimčiais, 
o dabar jau gal prašoko šešis nuošimčius.

Iš pranešimų konferencijoje paaiškėjo, jog skau
džiausiai depresijos buvo paliesta Indonezija, kur kainos 
vertybėms ir patarnavimams didėjo per metus nuo'200 iki 
300 nuošimčių. Bet tas kraštas dabar tiek susitvarkė, 
jog pernai kainos bepakilo tik dešimt nuošimčių.

Pietų Amerikoje, kur gamyba nėra dar labai išsi
vysčiusi,' kainos nepaprastai kyla. Mat, ten per daug yra 
pirkėjų ir permažai prekių. Pasekmėje kainos prekėms 
kai kuriose valstybėse per metus pakyla nuo penkiolikos 
iki trisdešimt nuošimčių. ’ -

Kadangi iki šiol nei Amerikoje, nei Europoje, nei 
infliacijos kreditų varžymu nelabai tesiseka sulai- 
tai vis labiau pradedama kalbėti apie Įvedimą kai- 
uždarbių kontrolės. Tik prieš kelis mėnesius buvo 
griežtai pabrėžiama, jog Nixono administracija

tokiai kontrolei nepritaria. Tačiau tas nusistatymas, 
kaip atrodo, dabar nebėra toks griežtas. Jau vienas ki- 
as artimas administracijai asmuo prasitaria, kad-gal iš 

tiesų tokia kontrolė bus reikalinga. Net iš organizuotų 
darbininkų pusės daromos užuominos, jog gal tik tokios 
kontrolės Įvedimu bus galima sulaikyti vis didėjančią 
infliacija. č

Kyti, 
nų n

Bent kol kas infliacijos tempas nesumažėjo, o tuo 
tarpu sulaikymas darbų, susijusių su valdžios projektų 
vykdymu, žymiai padidino bedarbių skaičių.

Panašiomis priemonėmis (ypač kreditų suvaržymu) 
bandoma kovoti su infliacija ir Europoje. Tačiau ir ten 
tokios pat pasekmės: kainų kilimo nepavyko sulaikyti.

nes Čia jau yra tokios, kuriai 
tautiniai klasikiniai šokiai, 
drabužiai..., (svetimtaučių ne 
kartą pripažinti kultūringais, j 
prasmingais, gražiais...), nu
sibodę, o juos, šokius šokąs 
mūsų gausus jaunimas, ne
siekdamas efektinio profesio- 
nališkumo, nepatenkina, rei
kia su faktu sutikti. Ypač, kad 
tas faktas mūsų tautos kelyje 
ne naujas. Nepatenkindavo 
nė anų laikų “lietuvių kilmės, 
lenkų kultūros” bajorų luomo 
net šokančios gražios bajorai
tės, (Maironio baladė “Čičins
kas” ne iš kelmo išspirta), kai 
tuo tarpu tauta mielai šoko sa
vo tautinius šokius.

Tai ir čia šitąją naujojo šo
kio atžalą, skelbianšią nau
ją tautiškumo ^ąvoką iš 
visuomeninės sampratos būti
na vadinti jos tikruoju vardu 
ir laikyti tuo kuo ji yra. Tada 
mūsų visuomenė laisvai, sąmo 
ningai apsispręstų už vienokią 
ar kitokią tautinės kultūros (šo 
kio) sąvoką. Už tuos šokius, 
kurie, anot paminėtų Aidų, iki 
šiol “garsiai skelbė savo pa
triotizmą” atskirais parengi
mais; ir tautinėmis šokių šven
tėmis ir nepamesdami galvų, 
neblogai garsino-Lietuvos var
dą svetimtaučių kloduose. Ar 
— už šitą tokį naująjį; dėl ku
rio daug kas “pametė galvas”, 
kurio svetimtaučiuose rody
mosi lietuvių tautinės kultūros 
vardu, kažin į kieno aruodą 
daugiau naudos kris!

Kas kas, bet mūsų tautinio 
išlikimo, vadovai, veiklos koor 
dina toriai, rimtų laikraščių re
daktoriai.,. neturėtų pamė- 
čioti galvų nei dėl jiems nau
jai švystelėjusių grožių, nei dėl 
baimės tuos grožius, nušvies 
ti. Neturėtų pamesti nei “ke
lio, dėl takelio”. Ėjusius ir iki 
šiol atėj usius savo keliu, nors 
ir klupusius ar klumpančius, 
tautinių šokių sambūrius bent 
neturėtų peikti ar kaip kitaip 
nuvertinti.;

Grandinėlės pripažinimu 
mūsų tautiniams šokiams at
stove, kaip “šokančios pačius 
gražiausius mūsų tautinius šo
kius”; jau -skelbiama mūsų 
tautinių šokių (o gal ir visos 
tautinės kultūros) nauja tau
tiškumo sąvoka, principas. Tai 
L. B-nės vadovybė, jeigu nety
čia mūsų tautinius šokius, ■ su 
jų nešamomis kitomis tautinė
mis kultūromis, pastatė-kryž
kelėje, turėtų padėti jiems iš 
kryžkelės išeiti, arba tiesiog 
pati išvesti i tikrąjį kelią. Ta 
pagalba: neužtvenktų srovės nė 
Grandinėlei savaip tekėti, ne
būtų nė įsmegta šluota visuo
menei jos gražiausiais šokiais 
gaivintis, nė visiems, kitiems

Cook County Komisionieriu Tarybos pirm.
George W. Dunne paskelbta proklamacija 

WHEREAS, the year 1970 
marks the 100th anniversary of 
the arrival of the first Lithua
nian settlers in our midst, and

WHEREAS, these early Li
thuanian settlers, imbued with 
a sense of high civic purpose, 
formed the first Lithuanian so
ciety, not only to help their fel
low countrymen, but to become 
useful and productive citizens; 
and

WHEREAS, from this humble 
beginning, Lithuanians in the Ci
ty of Chicago and the County erf 
Cook have grown into a popula
tion exceeding 100,000 with ma
ny societies, clubs, organizations, 
religious, cultural, business and 
financial institutions, as well as 
countless numbers of men in the 
professions, and thousands of 
property owners and community 
leaders who are filled with a 
great civic and social consious- 
ness, and

WHEREAS, it is fitting that 
on this date specifically set 

'

ateiti tų gražiausiųjų šokiųpa
sižiūrėti..

L. B-nės vadovams skubiai 
neatėjus mūsų tautiniams šo
kiams pagalbon, jų iki šiolinis 
kelias netruks apsivyti gyvena 
mų krantų vijokliais ir užželti 
šiaurės rytų krūmokšniais, 
nors dar ir svyruos vienas ki 
tas lietuviškas beržas.

Kas, kaip ir kokius šokius 
šoks IV-je T. šokių šventėje... 
Ir iš viso, ar kas: šoks... -Kas 
bus to didžiausias -kaltinin
kas. ..

Tik ne šokėjai,- ir ne jau-

aside to celebrate and commen- 
morate the 100th anniversary 
of the first arrival of Lithuanian 
settlers that w'e, here at Lithua
nian Plaza at 67th Street and 
California Avenue in the City of 
Chicago, honor the memory of 
the pioneer settlers who blazed 
the trail for the splendid citizen
ry that has evolved and is con
tributing to our continued pro
gress, and that we also take this 
opportunity to remind all Li
thuanians, inelttding those who 
are still tragically behind the 
Iron Curtain, that freedom and 
independence are priceless herit
ages off man which will ultima
tely be asserted;

NOW, THEREFORE, I, 
George W. Dunne, President of 
the Board, of Commissioners of 
Cook County, do hereby proclaim 
June 7th, 1979 as
LITHUANIAN. DAY IN THE 

COUNTY OF COOK
and do by these presents .call 
this , event to the attention of all 
the citizens of the County of 
Cook and invite their participa
tion therein.
Dated this Twenty-Sixth Day 

of May, 1970.
George W.- Dunne, 

President

nim’as...

" Visoje Lenkijoje šiemet visi 
pastatai apkabinėti naujais 
transparentais su didžiulėmis 
raidėmis “Srul”. Kutai reiškia? 
— Šimtas Mėtų Nuo Lenino^ Gi
mimo .(Setna Rocznica Urodzin 
Lenina). .

“Srul” lenkiškai- nevartotinas 
žodis. . ■■■' ?. V-f
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1970 Ply mouth - Duster
Plymouth Ydtat 

u Duster 2-Door

KAINA nuo S1.995OT
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 

Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT • BARRACUDA,-ROAD BUNNER, 
GT X, FURY-DUSTER.

4030 Archer Avenue — Phone VI -7-1515

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
8
Visi žymiausi Indijos deimantų depositai 
kaip anksčiau, taip ir dabar, išsimėtę di
delėje teritorijoje tarp Peimer upes ir pie
tinių Gango intakų. Deimantingos vietos, 
kariais minimos kitose Indijos vietose, ar
ba mažai reikšmingos, arba daugiau pa
sakų kilmės.

(.irai geiiausiai deimantų upės vardas 
tikiu Kislna upei, prasidedančiai vakari
nėje Indosiano ptiNia^alio dalyje, ketan
čiai pusiasali iš e akarų i rytus ir įtekančiai 
į Lėtina 1 ij<;s įlankų mažuaug 16 šiaurės 
platumoje. Kištuos žemupyje prie Ellore 
ime>io yra patys garsiausi Indros deiman
tų laukai, žinomi nuo žiliausii s senovės. 
Deimantai buvo randami upės vago
je. aiicjosc pakrantėse ir k:\mtu šlai
tuose. Dauguma čia buvusių kasyklų jau 
uzdmy los ir apleistos. Let kelios dar tebe
veikia.

Apie 16(m m., kai čia Lmkfsi pirmas eu- 
impiHis prancūzas B. Travernicr. xisame 
šiame kasykm rajone e no upių (n).(MĮf) 
žmonių. Pagal tradicii . cm rasta patys 
did/.musi irgarsmu>i luo. ^s deimantai Koh

buvo zmoma (iokmmms deimantu kasyklų 
vardu, ne1' ėm .ska^f; ir surinku deiman-
tai bu\u š!if.ii:m;

: condos mieste, esančiam gerokai į šiaurės 
i vakarus netoli Haidarabado.

šiame distrikte atskiro paminėjimo 
vzS a lacaa k-!<ios prie Kistnos upės 

truputi aukščiau Manyeru intako. Partial 
kasyklos šiuo metu (iidcsuės reikšmės ne
turi, bet prieš porą šimtų metų jos buvo 

■ tokios gausios radiniais, jog, remiantis 
I tradicija, kartą iš jų deimantai buvo iš

vežti keliais vežimais. Aišku, čia truputį 
perdėta, deimantai iš niekur vežimais ne
vežami, bet tradicija apie jų turtingumą 

į atsiradusi su pagrindu. Tarp daugelio di- 
j dėsnių ir puikios kokybės radinių, žinomų 
Europoje, yra ir prancūzų Regentas, din- 

Į &VS didžiosios prancūzų revoliucijos- metu 
ir vėliau atsiradęs Pilt ocimanlo vardu.

Kita deimantų up<s vardo verta vra 
Penner upė, prasidedanti Indostano vidu
ryje, tekanti j rytus ir Įtekanti i Bengali
jos Įlanką gerokai Įpiečiau nuo Kistnos 
žiočių. Beveik visi šio regiono deimantu 
laukai yra Penner vidupyj netoli Cudappa 
miestelio. 18 a. pabaigoje čia buvo dar ke
liasdešimt didesnių kasikių, jų tarpe _
Wajra, Kanur, Hussapur. Chcnur, Lamur 
ir Woblapully, kuriose deimantus kasė 
keli tūkstančiai darbininkų, čia rasti dei
mantai bilvo vidutinių dvdžių. bet gerų 
proporcijų ir labai aukštos kokybės. Apie 

Į praėjusio šimtmečio vidury šį^mę/legione 
j deimantai jau buvo aprinkti, viena po ki- 
i los kasyklos paliovė veikusios, ir tik pa- 
j vieniai deimantų ieškotojai dar tebeban- 
! do savo laimę.

pardavinėjami Gol- ‘ Tarp šių dviejų deimantingų regionų

kiek toliau Į vakarus tarp Penner aukštu
pio ir pietinių Kistnos intakų yra ir trečia
sis, iš seno žinomas Nandial vardu. Dei
mantai ir čia yra aprinkti, platesnės apim
ties darbai sustabdyti jau prieš pusantro 
šimto metų, bet pavienių laimės ieškotojų 
netrūksta.

Toli į šiaurę tarp 21° ir 22° šiaurės pla
tumos Mahanadi upės pakraščiuose yra 
ketvirtasis Indijos deimantų laukų distrik- 
tas, iš senovės žinomas Sambalpur dei
mantų laukų vardu. Mahanadi upės pa
kraščiai yra deimantingi beveik ištisus 150 
mylių, nors ne visur vienodo. turtingumo. 
Šis deimantų laukų distriktas yra vienas 
pačių seniausių Indijoje, minimas ir 
tradicijoje, ir seniausiuose rašytiniuose 
šaltiniuose, čia deimantai randami ne tik 
upės vagoje ir abiejuose krantuose, bet ir 
pagal kairiuosius^ intakus. žymiausios 
deimantais vietos yra prie Wairagarh, 
Chutia, Nagpur ir^Sumelpur, kurių pas- 
kutinioje B. Tra vernier liudijimu 1665 m. 
dirbo apie 8.000 žmonių-.

Bet ir čia deimantai jau aprinkti ir joks 
sistemingas darbas daugiau ncbea'psimo- 
ka. Tik prie Hira Khund, kur upė labai 
prasiplečia, vasarą išdžiūvusioje vagoje 
dar tūkstančiai žmonių bando savo laimę 
ir kartais labai sėkmingai. Čia randami dei 
mantai yra labai aukštos, kokybės ir gerų 
proporcijų, bet stambių akmenų paskuti
nį šimtmetį neberasta.

Pats šiauriausias ir šiuo metu pats 
produktingiausias Iridijoje deimantų ka- 

! sykių rajonas yra prie* 25° šiaurės platu

mos tarp Khan ir Son upių aukštupių irš jų 
intakų, priklausančių . Gango baseinui. 
Šios kasyklos dabar žinomos Penna kasyk
lų vardu ir yra į pietvakarius ir Į pietus 
nuo Allahabado, esančio dešiniajame 
Gango krante. Didelių deimantų čia ne-, 
randama, bet deimantų; ištekliai čia dar 
dideli.

Beveik visi reikšmingesni Indijos dei
mantų laukai yra išsimėtę-didesnių ar ma
žesnių upių pakraščiuose arba seniai iš
džiūvusių upių vagose. Deimantingieji že
mės sluogsniai visur yra nestori ir žemės 
paviršiuje. Ploniausi jų tėra vienos pėdos 
ir storiausi — iki ;20 pėdų storumo. Dei-į 
mantai randami ir upių žvyrynuose, ir 
sąnašose po žvyrynais; o dažnai ir molai-, 
niuose ,smiltainiuose ir konglameratuose.? 
Kartu su deimantais -gausu berilo, korunJ 
do, topazų, ametistų, granatų, zirkonų. 
spinelių ir kitų vertingų mineralų. Visi šie 
sluogsniai nėra pirminiai, bet suneštinės; 
kilmės. Nėra abejonės, kad Indijos dei-f 
mantų ištekliai yra žymiai didesni , negu 
iki šiol žinoma, bet jų pagrindiniai depo
sitai iki šiol paslaptis. . ■ r

Kitoks yra tik šiaurinis Penna kasyklų 
regionas. Tiesa, ir čia deimantai randami 
upių pakraščiuose, bet deimantingi sluogs-J 
niai jau ne žemės paviršiuje, bet gilėj an- 
čioje uolienoje, pasiekiamoje 20 — 50 pė-- 
du gilumo ir 25 —30 pėdų skersmens šuli-i 
niais. Deimantingi--staegsniai -ir-čia yra nė 
pirminiai, bet žemės erozijų atstumti, iš. to-% 
liau. Išimtis tėra tflcMajgoba deimantų, 
kasyklos, kur deimantai -randami .vulka

ninės kilmės .gysloj e, smengančioje gilyn 
į žemę, ir juo giliau, juo turtingesnėje 

-deimantais.
Deimantu kasiniu ir rinkimu užsiima 

Indijoje išimtinai žemųjų kaštų žmonės. 
Per paskutinius tris šimtus metų, kaip 
matome iš prancūzų keliautojo B. Traver- 
nier užrašų, ir darbo organizacija, ir dar
bo metodai . Indijos deimantų kasyklose 
nėra pasikeitę.. Kirka ir kastuvas yra pa
grindinės darbo priemonės. Iškasta uolie
na ir surinkta žemė pintinėmis velkama į 
krūvas, skaldoma, smulkinama į mažiau
sius gabalus ir piaunama vandeniu. Visus 
sunkiuosius-darbus atlieka vyrai, iš su
smulkintos ir išplautos žemės: deimantus 
išrenka motery^ ir vaikai.
į '■>;(Bus daugiau)

; BRANGENYBIŲ PREKYBA
T ER.R A

Savininkai'VJ ir U. CIVINSKAI.
Brangieji akmenys — Aukso ir kt ^papuošalai —v 
šveicarų laikrodžiai, Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.'

TERRA, >3237 63rd SU Chicago, HL
Telef. 43M660

Skaitykite * ir^platinkite 
’lyieirraštj

A. ^NxA3Lli e n-a s*
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NO3ICX 
IR GERKLĖS ulGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tešefj 8-322 Y
Rttid. telef.: WAJbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. rvto 
nuo 7 iki g vai. vak. Tree, uždaryta.’ 
Ligonius ppriima tik susitarus.

R«X t»l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija IR MOTERŲ LIGOS 
GINSKOLOGIHe OiiRURGUA 
6449 $o. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU >444S 
Priima ligonius pagal kusi tarimu 

jy neaUmepia^ skambinti 374-8012

DR. S. BiEŽIS
r«lef.t PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietą 1-3; vak 7-3 
tiktai antradieniais ir penktadieniai, 
freciad. ir seknrad. ofisas uždarytas

Rex: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpubiic 7-7868

ŽŽTZY'XYXžXXYTirtTYY.,Ill2'Žl'ri'>

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

. _ P. ŠILEIKIS, 0. P.
'Qfg ORTHOP EDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Barr
el dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir 11

VaL: 9-4 ir 6—8. šeštadieruais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629
Telef.: PRospect 6-5084

Katalikai reikalauja 
mokykloms pašalpos

šešių katalikiškų mokyklų 
distriktų lUinoj u j superinten
dentai pareiškė gubernatoriui 
Ogilvie, kad per busimųjų 
specialių legislatūros sesiją jis 
"turi Įtikinti savo partijos at
stovus dėl skubaus reikalo pa
remti valstybinės pašalpos da
vimą neviešoms mokykloms”, 
ir kad “nesugebėjimas gauti 
valstybinės pašalpos labai su
pykins ir suerzins parapinių 
mokyklų mokinių tėvus”. Gu
bernatorius į tų superinten
dentų laišką neatsakė, bet jo 
pareigūnas pranešė, kad šioje 
specialioje sesijoje neviešųjų 
mokyklų pašalpos reikalas ne
bus svarstomas.

biliu privaiiavę Bandė iš lira. 
Catherine .Summers, 55, iš
plėšti rankfeuką. Šiai ranki
nuko nenorint atiduoti, ją per 
krūtinę mirtinai peršovę nu
važiavo, bet policijai pavyko 
pasivyti ir keturi iš jy sugauti, 
o penktajam pavyko pabėgti. 
Sugautieji yra du septynioli
kamečiai vyriokai ir dvi šešio
likametės mergšės. Užpuoli
mas Įvyko gatvėje prie Mrs. 
Summers namų, 526 Lee St.

lytės, Iturios kvėpavo orą Be 
sięros dvidegio, o kaip tik tos, 
kurių ore šio chemikalo buvo 
kuo daugiausiai. Dr. Swann 
aiškina, kad Sieros dvidegio 
dujos naikina bakterijas ir juo 
daugiau ore sieros dvidegio, 
juo daugiau tokį orą kvėpuo
jant sunaikinama plaučiuose 
bakterijų...

Nebebus privačių klubų

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

firmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree* 

ir šeštad. tiktai susitarus.

MOVING
Apdraustas psrkrausrymat 

is įvairiu atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: Frontier G-18S2

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
2?u9 W. 5ist STREET

Tei.: GR 6-2400
/ak pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4,-7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—2 vaL

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — PUna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R- š E R Ė H AS 

2047 W.’67th Pl. WAIbrook 5-8063—

Rez. Gi 8-0373

DR. W. M. BISIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

HRADINSKaV

DR. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500

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

■Konstitucijos konvencija 
Springfielde 55 balsais prieš 
38 atmetė konstitucijos papil
dymo pasiūlymą leisti Illino- 
jaus valstybės gyventojams 
laisvai bendrauti. Daugumas 
j uodųj ų delegatų pasipriešino 
įmatydami tame kaž kurios 
formos rasinės diskriminaci
jos užgyrimą. Konvencija tą 
punktą nubalsavo sekančiai: 

“Žmonės turi teisę -laisvai 
rinktis taikiu būdu, pasitarti 
bendram . labui, supažindinti 
savo atstovus su savo nuomo
nėmis, ir prašyti patenkinti 
nusiskundimus”.

Thomas Kelleghan, West 
Chicagos atstovas, priminė, 
kad greitu laiku bus konst, ko
misijai Įteiktas negrų delegatų 
remiamas stiprus pasiūlymas 
prieš diskriminaciją.

IŠ VISŲ DIDMIESČIŲ 
ČIKAGA SVEIKIAUSIA?

Sieros dvidegis, kurio aps
čiai yra skalbimo milteliuose 
arba skysčiuose, šeimininkių 
vadinamas e balte jum pažįsta
mas iš priklaus dvokimo, pa
sirodo esąs geras ne tik sveika
tai, bet ir amžiaus pailginimui! 
Taip bent paskelbė Dr. Swann 
iš Hagelton laboratorijų Fall 
Church, Virginijoje. Dr. Swann 
tai patyręs eksperimentuoda
mas su jūrinėmis kiaulytėmis, 
laikydamas jas ore, turinčiame 
sieros dvidegio koncentracijos 
nuo 0 iki 5 : 1,000,000. Moksli
ninkas pats nustebęs, kad il
giausiai išgyveno ne tos kiau-

Jei dr-ui Swann pasiseks 
galutinai Įrodyti, kad taip yra, 
tai Chicagos miestas pasirodys ’ 
esąs “sveikiausias”, kadangi’ 
jokiame kitame Amerikos 
mieste sieros dvidegio koncen
tracijos tiek daug nėra, kaip 
Chicagoje...

Susirinkimų ir parengimų -

PRANEŠIMAI

CTA reikia 250 milijonų

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel4 Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

-

Tei. ofiso: PR 8-7773;'rex: PR 64732

DR. A MACIŪNAS
Priima tik susitarus.

DR. ED. MARKŪNAS
LTETUVIS CPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chic25c. HI. 606:5 Tel 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st STREET 1 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

! DR. frank pleckas
OFTOMETRTSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
' 2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact • lenses”

VaL pagal susitarimą; ■ Uždaryta tree.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA;

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

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

7159 MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

- ------—

ŠIĄ VASARĄ TRYS -
E K S K U R SIJOS

Į LIETUVĄ
Gegužės 28z-liepos 14 ir rugpjūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. " Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti' gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER' RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.

: Chicago,’ Illinois 60643
Tek 238-9787-8 '

Mažiausiai $250,000,000 rei
kia išleisti iš viešųjų fondų 
ateinančių 5 metų bėgyje, no
rint užtikrinti viešąjį susisie
kimą ir pagerinti Chicagos 
susisiekimą, ko gyventojai yra 
reikalingi ir turi teisę gauti, 
pasakė naujasis CTA tarybos 
narys Wallace Johnson. r

CTA bosas George DeMent 
pasakė, kad jis laukia ir tikisi 
legislatūros pagalbos, dėlto 
važmos kainų naujo pakėlimo 
klausimo svarstymą atideda 
iki liepos 2 dienos.

..............— ' --y-gį

-Šauks specialių sesija
Gubernatorius' Ogilvie spėį- 

cialią Illinojaus legislatūros 
sesiją šaukia birželio 15 die
nai,- kur žada- pats prikalbėti 
atstovų rūmus ir ‘ senato res-' 
publikonus, kad sutiktų skirti 
Chicagos tranzitui būtiną sub
sidiją. Be to, jis žada vėl iš
kelti algų pakėlimo aukštie
siems Illinojaus valdininkams 
ir patiems seimo atstovams 
pasiūlyti pasikelti algas iš 
$12,(X)6 iki $15,000 metams, ko 
atstovai, beskubėdami atosto
gų, nespėjo padaryti. *

DR. LEONAS SEIBUTIS
' INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Vat: antrai nuo 2—5 po pietą, 
•ketvirtai nuo 6—8 vak. 
, - Ofiso telef.: 776-2880 
Nauįas rex telef.: 448-5545

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
•-DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Jauni plėšikai puldinėja 
žmones iš automobilių

Ketvirtadienio naktį Evan- 
stone penki juodukai automo-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

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

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

uždaryta.
-Rex teU WA 5-3099 <

WEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus it perstatai! senus vi 

rusiu namo apšildymo pečius ir 
<nr-concdtioning | naujus ir senus na 
inu\ įrengiu vandens boilerius n 
stogu rinas vgutiers). Darbas atlie
xarnis greit, sąžiningai ir garantuotai 
. Apskaičiavimai nemokamai.

Tunu leidimus dirbti mieste ir 
Užmiesčiuose.

Domas Žukauskas

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Te!.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad.. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vat vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

< HEATING & SHEET METAL
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL: 60609 

~ TeL: VI 7-3447

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U RGA $ 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. teleL: Glbson 8*6195

V Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 

‘ jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-€195

į PLEASE!
r Only yw can
' PREVM
FOREST mES i

A. ABALL roofing
. Įkurta prieš 5*V metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute 
kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame

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

Skambinkit 
LA 1-6047

ĮkMuavimas veltui. kreipkitės bet kada

G r • : v • n K
(PUTRAMBNTAS)

Linksmunw arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninį 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Harlem Ave, — 586-12^)

y"""1 - 1 1 •|l,?rr~ --------------- *—“X

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833, ir PR 8-0834
— ...............—*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Utenos Apskrities klubo piknikas 
įvyks birželio 7 d., sekmadienį, Lie
pos darže, 82 St. ir Kean Avė, priešais 
Lietuvių Tautines kapines. Bus ska
nių valgių ir visokių gėrimų, šokiams 
gros geras orkestras Prašome visus 
atsilankyti. Pradžia 12:00 vai. popiet.

Komisija .

— Chicaoos Lietuviu "Kęstučio" pa
šalpos klubo mėnesinis susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, birželio mėn. 7 d.7 
1 vai. p. p., Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd Street. Valdyba

Mielai sesei ’
®

LINDAI VEINŠREIDERYTEI, 
tėveliui ir sesutei tragiškai žuvus, reiškiame

- z . 4. *

nuoširdžią užuojautą.

JŪRATĖS DRAUGOVĖ IR VADOVĖS .
• >-v

- 'V J'

J. . ........ .

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

'ml

su dukrele LENA •
■ ••

tragiškai žmms, Jo žmonai ir visiems šei
mos nariams bei giminėms reiškiame gilią 
užuojautą. - . ; -

Marija ir Antanas J. Rudis

Vienu Metu Mirties Sukaktis

ALEKSANDRAS , ŠIMKŪNAS
Mirė 1969 .m. birželio mėn. 8 dieną. Palaidotas Lietuvių šv. 

zimiero kapinėse.
Gimęs Lietuvoje, Joniškio parapijoje, Pavdrčiuvės kaime.
Paliko liūdinčią žmoną ir sūnus.
Mylimo vyro ir tėvo a. a. Aleksandro atminčiai pagerbti šv. Mi

šios už Jo sielą bus atnašaujamos šv. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje birželio mėn. 8 dieną 7:30 vai. ryte.

Prašome prisiminti a. a. Aleksandrą savo maldose.
- Lai Gailestingas Dievas suteikia Jam Amžiną Atilsi.

X * '‘į.;
Liūdinti žmona, sūnūs' ir giminės.

Ka-

Trejų Metu Mirties Sukaktis

Gyvenęs Beverly Shores, Indiana^ 
anksčiau gyveno Chicagoje, Town of Lakesapyl.

Mirė 1967 metų birželio mėn. 
2 dieną, sulaukęs 71 metų am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Panevė
žio apskr., Krekenavos vaisė.

Palaidotas Lietuvių šv. Kazi
miero kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Jo
sephine (Yuška) 2 dukterys: 
Christine Austin, žentas Char
les, Eleanor Lukas, žentas Leo
nard, 7 anūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 3 seserys.
Mūsų brangiajam vyrui ir 

tėvui pagerbti bus laikomos 
Šv. Mišios šv. Kryžiaus bažny
čioje, esančioje Chicagoje. 1970 
m. birželio 7 dieną, 12:15 v. p. p. 
ir tą pačią dieną dvejos mi
šios šv. Onos bažnyčioje, esan
čioje Beverly Shores, Ind., 8:00 
vai. ryto ir 10:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankvti i pa
maldas, o paskui Į namus, esančius Lake Front Drive, Beverly Shores, 
Indiana. . . ,

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet necžmirsimc.i Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: i

Žmona, dukterys, žentai ir anūkai.

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTU
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

X

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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A. a L. INSURANCE & REALTY 
A. L A U HAITIS 

INCOME TAX
464 S So. ASHLAND AVE.

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

BALETO VAKARAS

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4324 $c. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DAŽAU NAMUS 
IŠ VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna a pd rauda.
I. RUDIS Tel. CL 44050

PERSONAL 
Asmenų ieško

PHOENIX, ARIZONA

Jeigu Jūs esate viena ar vieniša, 
kviečiame atkreipti dėmesį į ga
limybę isijungii i mūsų šeiniu 
iš 6 asmeny. Mums reikalinga 
miela senelė pagelbėti mūsų šei
moje. Susikalbėti angliškai. 
Puikios gyventi patalpos, pilnas 
išlaikymas su apmokėjimu dau
gumos išlaidų, plius 35 doleriai 
per savaitę, lies apmo 
Jūsų kelionę į Phoenix.

Rašykite mums apie 
Pridėkite savo 
telefono numeri

JUOZAS (JOE) JURAIT1S
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

1970 M. NAUJANYBĖ 
Geriausia dovana į Lietuvą

SPECIALUS^
PAŽYMĖJIMAS

RUBLIAMS
Didžiai vertingas, bet pigus.

Jūsų giminės galės išsirinkti 
įvairių geros kokybės prekių iš 
Svetimos Valiutos Krautuvių už 
pusę kainos ar net pigiau.

Mes ką tik išleidome naują ka
talogą su vėliausiomis kainomis. 
Reikalaukite šio naujo katalogo 
ir Įsitikinkite patys. Jis yra 
siunčiamas nemokamai.. Jus su
tiksite, kad e SPECIALŪS RUB
LIU CERTIFIKATAI YRA GE
RIAUSI. Jie yra bevardžiai. 
Jais gali pasinaudoti bet kas, 
bet kuriuo laiku ir bet kurioje 
vietoje.
Reikalaukite mūšy nemokamo 

katalogo.

Express Corp.

125 EAST 23rd STREET
Second Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

Prašykite mūšy nemokamo 
Katalogo.

Svarbi naujiena! Priimame už- I 
sakymus automobiliams ir I 
butams.

SKAITYK PATS IR PARAC-INą 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS I

Jaunučio Puodžiūno baleto studijos mokslo užbaigimo vakaras įvyksta 
birželio mėn. 6 d. 7:30 vai. vakare, Jaunimo Centre. ♦ *

Programoje matysime iškilius baleto artistus: Liric operos baleto šo
kėja Violetą Karosaitę, Keith Allison baleto teatro šokėją Janiną Kolytę, 
Lietuvos va 1st. teatro baleto šokėją Simą Vetbasį ir Chicagos baleto studi
jos vadovą Jaunutį Puodžiūną. . . -

Baletininkas Jaunutis Puodžiūnas Chicagoįe veda baleto studiją jau 
4 metai. Kas metai baleto studjjos moksle užbaigimo proga yra rengiami 
originalūs baleto pastatymai. Šiais metais matysime du originalius pas
tatymus: baletą pavadintą "Šopenieną" ir lietuvišką baletą, pavadintą 
"Rendezvous". Abiejuose tuose pastatymuose dalyvaus baleto studijos mo
kiniai, kurty visa žada būti 80.

Atvykime į šį baleto vakarą pasigėrėti gerais šokėjais ir pasidžiaugti 
mūsų šauniu lietuvišku jaunimu. Al Bud

— Chicagos policijos depar
tamentas praneša, kad nuo 
pirmadienio, birželio 8 d. pa
keičia savo telefonų sistemą 
(Centrex) Visais administra
ciniais reikalais skambinti nu
meris bus 744 - 4000. Skubiais, 
policijos pagalbos' atvejais, 
telefonas pasilieka tas pats: 
PO - 1313.

— Stasys Molis ir Petras Vil
kelis prisidės prie Lithuanian 
Plaza lentelii] iškilmių suren
gimo. Visi lietuviai pamatys 
šių lentelių atidengimą š. m/ 
birželio 7 d., 1 vai. p. p., prie 
67-tos ir California g-vių kam
po.

— Kan. V. Zakarauskas pri
mena, kad jis laiku informa-

LAIKRODŽIAI IR
Pardavimas k Taisymas

WEST 49th STREET
TeL: REpoblk 7-194!

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
samų, automobi-

/Xlių, gyvybės, svei-
I kates ir biznio.

Pato9ios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Liepom!

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

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

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

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

GLENN, Michigan. Parduodamas mo
demus dviem šeimoms namas ant 4 
sklypų, vienas blokas nuo ežero. Cen
trinis alyva šildymas, 2 mašinų gara
žas. $15,000 arba geriausias pasiū

lymas.
Skambinkite savininkui Čikagos 

telefonu, 523-4463.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

VALGOMOJO SETAS
Stalas, 4 kėdės, bufetas, puikiame sto
vyje. Priimsime geriausią pasiūly
mą. Telefonuokite

MR. RUDY 
226-4800, 

nuo pirmadienio iki penktadienio.

vo atsakomingus JAV LB pa
reigūnus ir spaudą apie nuta
rimu nekandidatuoti šiuose 
JAV LB tarybos rinkimuose.

— Birutė Bacevičiūtė, Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
mokinė, perskaitys Cook Coun 
ty “Lithuanian (Centennial) 
Day” proklamaciją Marquette 
Parke Įvyksiančiose iškilmėse.

— Lietuvių Aero Klubo lėk- 
tuvas skraidys Lithuanian Pla 
za.minėjimo metu birželio 7 d.
1 vai. dienos metu (67 & Cali
fornia). Trispalvė vėliava plė- , 
vėsuos šalia lėktuvo.

GABUS MOKINYS

Investment 
bonus plan 

S1,000 minimum
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

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

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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
T—~“ ... ...uį^įilj^-.JJ. -LAma-'4J.ĮMJĮ_t!*BS.*

r*’----- --- —........ ................... ..... ...............
MOVING — Apdraustas perkraustymas

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

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

...... ......... ............... .................. .......... - _ _—
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TEL. 925-6015

A REAL ESTATE AND BUILDERS

PRospect 8-5454

REAL ESTATE FOR SALI 
Nemei. Žemė — Pardavimui

Bright, efficient. with IBM executive 
experience to work in pleasant com

modity brokerage office. 
Loop location.

Call 641-1363

P ARDUOS.-NAUJĄ B BUTU NAMĄ 
Marquette' Parke. $13,800 pajamų. 

Priims'inaža maina.
Tel. HE 4-2323

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

PLATUS TASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NUTARIMAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALU

PERKAME, PARDUODAME, .MAŽ
INOME įvairaus dydžio natrius visur. 
Parimmame paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas. . L .

7 rooms. 3 bedrooms, in town; newly 
decorated; low taxes; dry basement; 

$17,500 including some furniture.
432-6187

INCOME TAX SERVICE

CLERK - TYPIST

2735 WEST 71st STREET

Michigan Ave. agency must hire

baž-

823-0041
VELDERS - ARC

e

Call: 
3208%

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

3001 WEST CORNELIA 
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — FEMALE 
Dtrbininkiv Reiki*

HELP WANTED — MAIS 
Darbininku Reikia

SPECIALIAI STATYTA 3 mieg. 10 mt 
ranch tipo mūro rezidencija. Įrengi 
tas rūsys su baru; 50 p. sklypas, gar. 
Archer •— Moody apyl.- -Viskas mo
dernu. Savininkas. Tel. 767-1977.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60627 

WA 5-2787
Didelis pas!rinkimas įvairių pre- 
klv. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

MARQUETTE PARKE parduodamas 6 
kambarių mūro bungalow. Reikalin

gas padirbėti. Tel. 476-3788. .

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Extra parking. EXTRAS. Fine shopg. 
and schls. By owner. 629-3443.

HOME INSURANCE

Stele f 3?m bre ano Cmaftv Coroanv

PAYROLL
TIME KEEPER

Girl to prepare time cards for 
accounting department. Egur^ XXJi
work involves clerical calcula
tions of bonus rates using calcu
lator. Light typing and good fi-
gure aptitude required. Must 
have own transportation to 
brand new plant in Bensenville.

CALL v

save, 
fotografiją ir j 

1
COMPANY 

243-1400

PASKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ui ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1 MOKĖJIMAIS

DŽL VISŲ INFORMACLJŲ, KBĘJPKITSS |

PETRAS KAZANAUSKAS, preūdenus
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Vh

GEORGE EEILAKD 
13823 N. CANTERBURY 

■■DLBE

ARIZONA 85014

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BRIGHTON PARKE 
savininkas parduoda mūrinį namą. 4 
butai ir gerai einantis biznis — tayer- 

Pardavimo priežastis — mirtis 
šeimoje. Kreiptis 

3000 W. 47th STREET
(prie Sacramento).

na.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
2416 West 45 PL. antras aukštas. 
$70.00. Penktadieniais nuo 5 vai. vak., 

o šeštad. ir sekmad. visa dieną. 
Tel.: 927-9282.

IŠNUOMOJAMAS 42Ą KAMB. BUTAS 
tik suaugusiems naujam name Mar
quette Parke nuo liepos 1 dienos. 

•Tel. GR 6-6227.

IŠNUOMOJAMA 4 KAMBARIŲ BU
TAS suaugusiems, antrame aukšte.

3246 So. EMERALD AVE.
Teirautis pirmame aukšte.

Gen. T. Daukanto Jūrų šau
lių kuopa Čikagoje iškilmingai, 
šventina savo kuopos vėliavą š. 
m. birželio mėn. 21 d. 2 vai. p.p. 
Vyčių namuose. Vėliavos mece
natas J. Pakel, o krikšto tėvai; 
J. Žemaitis su Ponia iš Cicero, 
R. E. ir kontrakt. Uniformuoti 
Jūrų šauliai suvažiuoja iš arti 
ir iš toli. Vėliavą šventina ka
talikų ir evangelikų- liet, kuni
gai. šventė filmuojama. Po to 
seka banketas ir šokiai, grojant 
Ramanausko orkestrui. Visuo
menė kviečiama apsilankyti Į šią 
retą šventę kol yra ribotas skai
čius vietų. Skambinti telef. 
CL 4-2665. Auka $5.00. (Pr).

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški Byla.

i Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas. Tverą.

TVERAS — JEWELRY,
2646 W. 69 Street.

I -

Kaip geram pirkėjui dera,
- « tJisai eina tik pas Tvers.

(Sk).

TO LEARN NEW FRIDEN 
COMPUTYPER 

Steady. 
37^4 hours per w?eek. 

Gall RA G-5622

GENERAL OFFICE
Near North Mfg. of Luxury Furniture 
needs responsible girl for two girl^ 
office. Must type. Lots of variety 
in congenial surrounding, also figure 
work. Some experience preferred.

Call 642-2140 >

4 BUTŲ MŪRAS: 3 po 4 ir 1—7 
kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
vakarus nuo Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su Įrengtu skiepu, 
centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder
nus ir švarus. Brighton Parke.

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

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

Costumer service. 
ESSEX INTERNATIONAL 

3501 W. ADDISON 
8-4:30 P. M. 

539-2000
EXPERIENCED FOOD & 

COCKTAIL WAITRESS
• Excellent Working Cond.
• Serving Upper Clientele
> Top Wages
® Meals & Uniforms Furnished.

Call M. PIERCALL 
or Mrs. CALLAHAN 

for appointment UN 7-8400 LOMBARD — 3 BDRM.
AIR COND. BRICK RANCH 

Beaut. 7s acre lot. 2 baths, fam sa. 
cab. kit., liv. rm., din. “L1” fl. bsmt., 

, pnld. rec. rm., wat. bar, laundry/wor. a young typist with good phone pati0. att. gir„ bLktop. dr.

NAUJAVIETA
5 BUTŲ, 15 metų modernus mūras 

pačiam Marquette Parke. 3 auto mū
ro garažas. Jums patiks namas, vieta 
ir kaina. . .

ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 
Parke, $20,000.

TVARKINGAS APARTMENTINIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan- 

r suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,(KX).

2 BUTŲ tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima. 2 auto ga
ražas. $28,000.

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. S65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300.
. PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

Valdis Real Estate
7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Call Mr. HALL 
Ha 7-1441

PATIKIMA MOTERIS
Bendrai namų ruošai kas antrą šešta
dieni. Kalbėti angliškai. Reikalingos 
rekomendacijos. Geras susisiekimas.

Skambinti 498-1252 
po 6 vai. vakaro. 

Savaitgaliais visą dieną.

\ DICTAPHONE

PIRMOS RŪŠIES 6 kambarių švarus, 
puikiai įrengtas bungalow pnė 62-os 
ir Francisco. Prieinama kaina, tuoj 
galima užimti. Skambinkit savininkui 

737-7526 po 6 vai. vak. - 
Savaitgaliais visą dieną. - ;

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
Soje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimaL-.užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan-

HIGHLAND PARK 
BY OWNER

GOOD TYPIST. , C.
Steady Employment. Good starting 

» salary. 'Congenial surroundings.
Call Mr. DeGRAFF at

4634100

Harold Nausėda 
yra Alberto ir Rūtos, gimusios 
Hofmanaitės, Nausėdų, gyve
nančių Oak Lawn. Illinois, sū
nus.

Haroldas gerai mokosi ir da
lyvauja jaunimo veikloje. Lu
ther South aukštesniojoje - mo
kykloje jis tapo išrinktas mo
kykloje esančių studentų orga
nizacijos prezidentu, šias parei
gas jis pradės eiti šių metų rug
sėjo mėnesi, kai po atostogų mo
kiniai susirinks naujiems moks
lo metams.

Haroldas taip pat yra Oak 
Lawne esančios St. Paul Evan
gelikų bažnyčios Walter League 
jaunimo organizacijos vadovas.

Giminės, draugai ir artimieji 
džiaugiasi jaunuolio gabumais 
ir linki Haroldui uždėtas parei
gas sėkmingai atlikti.

Draugai

o Kviečiame Į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa- 
kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica. kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame Į talką ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri
imat Naujienų, Draugo, Bur
eaus. Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1 Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai.

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai.

3. Mūsų TJetuva'— 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos. leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius,
361 W. Broadway. P. O. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127, USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

► TOOL AND DIE 
MAKERS

JOURNEYMEN TO
REPAIR DIES FOR

PRIMARY AND 
SECONDARY OPERATIONS

L E M O N T A S
Ar Jūs svarstote pirkti arba statyti 
namą Lemonte? Mes siūlome pama
tyti mūsų turimus senesnius namus 
arba apžiūrėti modelinį namą ir skly
pus Valley Ridge. Miesto vanduo ir 
kanalizacija. Arti mokyklų ir

V nyčiu.
HEARTHSIDĖ REALTY

215 MAIN ST., 
LEMONT, ILLINOIS 

Tel; 257-5266

8 A. M. to 4:30 P. M.
Monday to Friday 

BLUE CROSS 
BLUE SHIELD 
PAID PENSION 
FREE PARKING 
PAID HOLIDAYS 
NO LAYOFFS

4100 W. VICTORIA

583-3838

PRODUCT 
SUPERVISOR

WITH BAKERY EXPERIENCE 
IN FAST 

GROWING BUSINESS.
CALL 

MRS. MILBURN

Patyręs supiaustyme. sustatyme ir 
suvirinime. 

Geras atlyginimas. 
Mokėti skaityti angliškai.
D. C. COOPER CO.

1469 So. MICHIGAN AVE.

BY OWNER
3 bedroom brick bungalow 

Full basement, attic. 
Hot water gas heat.

2 car garage.
Tel. 247-6042

■ ■ ...v..
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS

. 2 BUTAI UŽ 19.900 DOL.
Puikiausias barmenas, f 2 aukštų mūras 
su nauju plvtų ir tikrųjų akmenų fron
tu. 6 dideli kambariai pirmame aukš
te ir 7 tokie nat kambariai antrame 
aukšte. Nauja centrinė gazo šilima. 
Aluminu apkalti priegonkiai. l abai 
gera Brighton Parko vieta' Kraštuti
nai žemas įmokėjimas. Būk gudrus! 
Skambink stebukladariui.

Skambink MICHAELS dabar.
254-8500

PALOS — ORLAND AREA 
W — %acre lots.
Fully, improved.

Sewers and water.
S6,500 and up.

Call anytime 349-3460

MAŽAS IMOKĖJIMAS
i Bungalow su 5 kambarių bubi virine 
‘ pajamoms. Visas 1-mas aukštas Fili
pinų mahagono. Priegonkis. 2 ma
šinų garažas. Chicago ir St. Louis 

{Avenue apylinkė. Savininkas prašo 
$16.000.

Neduodama FRA naskola.
Tel. BE 5-7848

PADARYTA DIDELE NUOLAIDA 
Pilno dvdžio bw*as viename aukšte, 
* kambarin medinis, apkaltas bunga
low. Nauii vandens nutekėjimo vamz
džiai. nairiai išdazvtas vidns ir iš lau
ko. Puiki vieta, prie Nekalto Prasi- 
d^iimo bažnvčios. Brighton Parke. 
Pilna, tinkanti įrengimams nastngė, 
-rainas sklerm, labai natrauklus. 
Nairia. sumažinta v^na — tik $15.900. 

iXabai mažas rmokėHmas atneš .cj»ufu- 
ma ir laimę. Skambinkite stebuklada
riai* rakto. Skambinkite

MICHAEL dabar. 
254-8500

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’’NAUJIENAS*’*




