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Brazilijoje pagrobė 
vokiečių diplomatą
RIO DE JANEIRO— Brazili

jos teroristai pagrobė Vakarų 
Vokietijos ambasadorių Ehren- 
fried von Holleben. Pagrobimo 
metu žuvo policininkas, kuris 
bandė ambasadorių nuo teroris
tų ginti. Pagrobimas vyko gat
vėje, ambasadoriui važiuojant iš 
ambasados į savo butą.

Tai jau antras vokiečių diplo
mato pagrobimas Pietų Ameri
koje. Kovo 31 d. komunistai bu
vo pagrobę Vokietijos ambasado
rių Gvatemaloje Carl von Streti. 
Jie reikalavo už jo paleidimą 700 
tūkstančių dolerių išpirkimo ir 
reikalavo paleisti iš kalėjimų 22 
poEtinius kalinius. Kada Gvate
malos valdžia reikalavimų nepa
tenkino, ambasadorius buvo po 
penkių dienų nužudytas.

HOLLYWOOD  AS. — Betaisy- 
damas elektrinį aparatą žuvo fil
mų aktorius Frank Silvera.

WASHINGTUNAS. — Amerikos vyriausybė jau 18 mėnesių, 
nuo prezidento Johnson© laikų, svarsto kaip galima būtų suma
žinti savo kariuomenę Pietų Korėjoje, kur dabar yra 64,000 ame
rikiečių kareivių. Jų .išlaikymas daug kainuoja, lėšų trūkumas 
verčia išvežti bent kariuomenės dalį. Sudaromi įvairūs planai, 
kurių vienas numato sustiprinti pačios Pietų Korėjos ginkluotas 
jėgas, kaip paskelbė Pentagonas, duotų Korėjos vyriausybei šalia 
dabar duodamųiI4^il^^  j^)Ierių per metus dar .po 200 dol. 
per 2 ar <3 mėtih, kol. kcąiėjieeiaf turėtų pakankamai modernių

šitoks planas derintųsi su G-u- 
amo saloje paskelbta “Nixono 
doktrina”, kuri numato, kad pa
tys Azijos žmonės, Amerikos're
miami, galėtų gintis nuo komu
nizmo agresijos. Nors pinigų su
mos Korėjos apginklavimui ir di
delės , tačiau * Amerika sutaupy
tų nemažai l ėšų, j ei galėtų par
vežti namo ir demobilizuoti bent 
vieną Korėjoje esančią diviziją;

Korėja turi apie 620 tūkstan
čių kareivių, tačiau jos ginklai 
yra dar iš H-tro , pasaulinio ka
ro ar iš Korėjos karo laikų. Ame
rika turėtų dar ilgą laiką paža
dėti Pietų Korėjai aviacijos sky
dą, nes Pentagono plane nenuma
toma aprūpinti P. Korėjos mo
derniais lėktuvais. Tam yra ke
lios priežastys. Viena yra ta, 
kad korėjiečių aviacijos įsteigi
mas ir aprūpinimas reikiamu 
mastu labai daug kainuotų. Atė
mus JAV aviacijos teikiamą P. 
Korėjai skydą, komunistai gali 
susigundyti pulti Pietinę Korė
ją. Iš kitos pusės, turėdami la
bai stiprią ir modernią aviaciją, 
patys Pietų Korėjos vadai ga
lėtu sugalvoti pulti šiaurinę Ko
rėją. 1

Amerikos kareivių atitrauki
mą’ norima išsiderėti taip, kad 
P. Korėja nesumanytų atitrauk
ti savo 50,000 kareivių iš Pietų 
Vietnamo, kur korėjiečiai atlie
ka svarbų karinį ir politinį už- 

ir P. Korėjos prasidės tuo klausi
mu derybos. Amerikos vyriau
sybė svarsto aprūpinti P. Korė
jos aviaciją, nedidelių nuotolių 
tačiau greitais naikintuvais, ku

VĖLIAUSIOS žinios

SPRINGFIELDAS, — Illinois 
gubernatorius Ogilvie -pirmadie
nį šaukia specialią legislatures

šinto pakelti mokesčius už gazo
liną, pusę cento vienam galonui. 
Tie pinigai eitu sušelpti CTA au
tobusu sistema.

LONDONAS. — Britų prem
jeras Wilsonas pareiškė, kad bu
vęs prezidentas Johnsonas 1966 
metais raginęs jį nusiųsti j Pie
tų Vietnamą nors simbolini ka
riuomenės dalinj, tačiau Wilsb- 
nas griežtai atsisakęs.

— Nemažas būrys okup. Lie
tuvos buvusių moksleivių, darbi
ninkų ir kolchozininkų priimti į 
sovietų kariuomenę. Vilniaus 
filharmonijoje ta proga gegužės 
20 d. buvo iškilmingos “palydos” 
su koncertu. Jaunuolius “švie
tė” partijos pareigūnai, genero
lai, “praktiškus patarimus” tei
kė gen. Petronis ir kiti. (E)

rie galėtų lygiomis kovoti prieš 
komunistų migus. Tuo reikalu 
Pentagonas jau teiravosi ketu
riose aviacijos bendrovėse, ku
rios prašomos pagaminti galin
gus, tačiau pigius karo lėktuvus, 
kurie lakūnams nebūtų labai su
dėtingi, būtų lengvai pataisomi 
ir svarbiausia, pigūs. Tokius lėk
tuvus galima būtų duoti ne tik 
Korėjai, bet Taiwanui, Pietų 
Vietnamui ir Tailandijai.

♦ Čikagos sunkvežimių bend
rovės pasiūlė tymsterių unijai 
1.65 dol. per vai. algos pakėlimus 
per trejis metus. Unija šaukia 
susirinkimus, kad - vairuotojai 
galėtų nuspręsti, ar priimti pa
siūlymą ar toliau streikuoti.

_ - - - ’•■■■■

♦ Libane arabai partizanai 
puolė Jordano ambasadą, ją iš
plėšė ir padegė.' Libanas bijo, 
kad ir jam gresia panašūs įvy
kiai, kaip Jordanui, kur partiza
nai jau paleido svetimšalius įkai
tus ir jie išvyksta ..specialiais 
Raudonojo Kryžiaus lėktuvais.

♦ Rumunijoje smarkus lietus 
vėl sukėlė potvynius. Apsemti du 
miestai ir 20 kaimu. Potvyniuo
se jau žuvo-162 asmenys. Ru
munijos ambasadorius Washing
tone pareiškė, kad Amerika da
vė Rumunijai paramos keturis 
kart daugiau už sovietus.

♦ Izraelio kareiviai dviejose 
vietose peržengė Sūezo kanalą 
ir Egipto pozicijoms padarė di
delių nuostolių. Daug kareivių 
žuvę išsprogdintuose bunkeriuo
se. Po 7 vai. puolimo izraelitai su
grįžo į savo pusę.

♦ Kambodijos vyriausybė nu
tarusi palikti komunistams ry
tines provincijas, nes jų neįma
noma ginti. Komunistams per
leidžiamas plotas sudaro beveik 
pusę Kambodijos.

♦ Brazilijos policija jau sura
do du automobilius, kurie buvo 
naudojami pagrobiant Vokietijos 
ambasadorių. Bona paskelbė, 
kad brazilų teroristai už amba
sadoriaus paleidimą reikalauja 
paleisti politinius kaliu ius.

♦ Amerika pasiuntė į Peru 
pakraščius helikopterių laivą 
“Guam”, kuris prisidės prie nu
kentėjusių žemės drebėjime gel
bėjimo.

PARYŽIUS. - Pietų Vietna
mo delegacija pasiūlė komunis
tams atsiimti 62 sužeistus ka
reivius, Saigono belaisvius ir 24 
žvejus, pagautus jūroje. Komu
nistai sutiko perimti savo pilie
čius. A

NEW YORKAS. — Ketvirtadienį New Yorko St. Luke ligo
ninėje mirė^ Aleksandras Kerenskis, socialistas-liberalas, Rusijos 
revoliucijos pirmojo demokratinio režimo 1917 m. .vadas, prem
jeras ir kelių ministerių valdytojas. Jis Amerikoje gyveno nuo 
1940 metų ir mirė sulaukęs 89 m. Kerenskis ligoninėn atsigulė ba
landžio 24 d., gydyti nelaimingame griuvime sulaužytų kaulų, ta
čiau mirė nūp.AĮrdies sklerozės. Revoliucijos Rusijoje metu Ke
renskis buvo 36 m. Jo vyriausybė išsilaikė nuo liepos mėnesio iki 
lapkričio, kadayildžią jėga pagrobė Lenino vadovaujami bolševikai.

Kerenskis irjLeninas. abu bji- 
vo: gimę tame pačiame mieste —• 
Simbirske, dabartiniame UMja- 
novske. Kerenskio tėvas buvo di
rektorius gimnazijos, kurią bai
gę Leninas. Nors kilę iš to pa
ties miesto Kerenskis su Leninu 
niekada nesusitiko." Leninas Ke
renskį vadindavo ■‘‘plepiu”, “idio
tu”,, “rusų imperialistų agentu”. 
Kerenskis savo knygoje apie Le
niną sako, kad Leninui nerūpėjo, 
kad jo tėvynė pralaimės karą. 
Leninas buvęs apmokamas Vo
kietijos- generalinio štabo agen
tas, kurio uždavinys Rusijoje bu
vo priversti Rusiją pasirašyti 
su Vokietija vienašališką taikos 
sutarti. .L

Paskutinius savo gyvenimo 
metus Kerenskis praleido New 
Yorke, kur jam davė butą turtin
gi jo draugai. Kerenskis buvo 
dir kart vedes ir turi du sūnus 
Olegą ir Gleba, kurie abu gy
vena Anglijoje. Antroji jo žmo
na buvo australe, ji mirė 1944 m. 
Kerenskis laidojamas Britanijoj.

Istorija Kerenskį vertina ne
kaip; nes jis nesugebėjo išlaiky
ti Rusijos valdžios vairo demo
kratinėse rankose. Bolševikai 
niekada nebūtų paėmę valdžios, 
jei Kerenskio vyriausybė būtų 
paskelbusi karo paliaubas ir tuoj 
pat būtų pradėjusi dalinti dvarų 
žemes valstiečiams,, kurie dau
gelyje vietų patys ją pasiėmė. 
Kerenskis taiką ir žemę — tuos 
svarbiausius rusų siekimus, pali
ko išnaudoti mažai bolševikų 
grupelei, kuri tuoj pat panaiki
no Kerenskio demokratinius de
kretus: kalbos, susirinkimų, 
spaudos, religijos laisves ir ly
gias teises moterims.

Sovietų “Tass” agentūra apie

WBft.
KUR DINGO PUSANTRO MILIJONO?

ČIKAGA. — Laisvame pasaulyje išsibarstę lietuviai šią sa
vaitę prisimins, paminės rusų-bolševikų Lietuvai padaryta skriau-

Komunistai užėmė 
Angkoro griuvėsius

PHNOM PĘNHAS. — Kam
bodža pranešė, kad garsieji 
Angkor Vat griuvėsiai yra užim
ti komunistų jėgų, šie griuvė
siai yra likę iš 13 šimtmečio 
Khmerų karalijos sostinės. 
Angkoro mieste lankydavosi už
sienio turistai, pamatyti šimtų 
šventyklų, karališkų rūmų, bok
štų, mauzoliejų su įvairiais me
no turtais, paminklų, kurių yra 
virš 500 ir senosios architektū
ros pavyzdžių.
’ Angkoras buvo statytas tarp 
9 ir 12 šimtmečio. Tailandijos 
kariai. miestą, buvo nuterioję 
1431 metais, karaliai išsikėlė Į 
Phnom Penha, kuris i r tapo 
Kambodijos sostine. Senąja Ang
koro sostinę apaugo džiunglės ir 
miestas* buvo atrastas tik 1860 
metais prancūzų mokslininkų. 
Truko daug .laiko, kol Angkoras 
buvo išvalytas, restauruotas ir 
tano Kambodijos tautiniu pa
minklu.

Komunistai užėmė lAngkorą 
prestižo sumetimais ir, žinoda
mi, kad Kambodijos kariuome
nė nedrįs šiame griuvėsių mies
te panaudoti artilerijos ar bom-

SANTA BARBARA. — Kali
fornijos gubernatorius pareng
tyje laiko Tautinės Gvardijos 
kareivius, nes Isla Vista mies
telyje, prie universiteto vėl pra
sidėjo studentų neramumai.

Kerenskio mirtį pranešė vienu 
sakiniu: “mirė buvusi Laikino
sios Rusijos vyriausybės galva”.

mus ir šiandieninį tautos išnaudojimą, kolonizavimą, prievarta
vimą. Amerikos Lietuvių Tarybos rūpesčiu šiandien Čikagos She
raton viešbutyje, 5 vai. 30 min. bus iškilmingai atidaryta Geno
cido paroda. Čia dokumentais, fotografijomis ir kita regima me
džiaga bus parodyti komunizmo nusikaltimai lietuvių tautai. Pa
roda jau atkreipė plačių Čikagos visuomenės sluoksnių dėmesį. 
Apie parodą rašė amerikiečių laikraščiai, ja domėjosi organizacijų 
vadovybės.

Paskyrė lėšas 
gynybos raketoms
WASHINGTONAS. — Nežiū

rint kritikų ir “balandžių” spau
dimo, Atstovu Rūmai priėmė Įs
tatymą, duodantį karinei gyny
bai 1.9 milijardus dolerių, iš tos 
'sumos — 354 milijonai gynybos 
raketų — ĄBM — statybai. Tuo 
būdu, ABM kritikai pralaimėjo 
jau antrą, sykį.

Debatuose daugiausia pasireiš
kė Illinois demokratas Sidney 
Yates, sakydamas, kad gynybos 
raketos primena Maginot linijos 
klaidas. Niekas neįrodęs, kad 
jos veiks, kaip numatyta.

Už raketas pasisakė Mendel 
Rivers, ginkluotų jėgų komiteto 
pirmininkas. “Aš noriu ginti šią 
šalį” — pareiškė jis. Kitas at
stovas Robert Sikes, demokra
tas iš Floridos, atkirsdamas 
tiems, kurie tvirtino, kad ABM 
raketos daug kainuos, priminė 
velionies atstovo Sam Rayburn 
žodžius. Jis pasakė: “Aš geriau 
būsiu -gyvas ainėrikiėtiš: su taš- 
čiom kišenėm, negu miręs ame
rikietis su nilnom”.

Jordano karalius
atleido karo vadus
AMMANAS. Jordano ka

ralius Husseinas nusileido pales
tiniečiu partizanu reikalavimams 
ir atleido iš pareigų kariuomenės 
vadą, savo dėde, generolą Nasser 
Ren Jamil bei šarvuočių 3-čios 
divizijos vada, savo pusbroli, 
gen. Zaid Ben Shaiker. Partiza
nų vadai reikalavo pakeisti-.ke
turis aukštus kariuomenės va
dus. Karalius Husseinas paskel
bė, kad jis pats perima kariuo
menės vadovavimą.

Prezidentas Nixonas. svarstė 
su savo patarėjais, kaip apsau
goti Jordane esančius 535 ame
rikiečius. Arabų gaujos mieste 
užnuldinėja amerikiečiu namus, 
atima ju automobilius ir kitaip 
juos terorizuoja. Amerikos am
basada patarė visiems nesiprie
šinti arabų reikalavimams.

Sirija paskelbė, kad jos ligo
ninėse yra aoie 240 sužeistu ara
bu nartizanu, kurie, nepasitikė
dami Jordano valdžia, buvo iš
vežti gydytis į Sirija. Partiza
nu rankose yra apie 40 užsienie
čiu įkaitu, jų tarpe 24 ameri
kiečiai. Jie laikomi Ammano 
viešbučiuose. Privatūs 
kiečių butai keliolikoje 
buvo arabų apiplėšti.

amen- 
atveju

HELSINKIS. — Suomijos pre
zidentas Kekkonen liepos 23 d. 
atvyksta Amerikon, kur jis vie
šės tris dienas. O

Parodos atidaryme dalyvaus 
visa eilė žinomų Amerikos politi
kų: svarbiausią kalbą pasakys 
Atstovų Rūmų mažumos vadas, 
kongr. Gerald Ford iš Michiga- 
no valstijos. Dalyvaus Čikagos 
atstovai kongrese Roman Pucins- 
ki, Edward Derwinski, “Chicago 
Tribune” Washington© biuro ve
dėjas Walter Trohan, senatorius 
Ralph Smith ir kt.

Genocido parodą naudinga pa
matyti visiems, kurie patys per
gyveno rusų-komunistų siautė
jimą Lietuvoje pirmomis okupa
cijos dienomis. Dar naudingiau 
ją pamatyti ir išstudijuoti vi
siems, kurie apie komunizmo 
darbus tik is kitų girdėjo. Paro
dą reikėjų parodyti visose lie
tuvių kolonijose Amerikoje ir 
Kanadoje, reikėtų supažindinti 
su. ja svetimuose kraštuose iš-, 
augusią lietuvių kartą. Ją turė
tų pamatyti ir milijonai ameri
kiečiu.

Paroda nuo šios dienos iki bir
želio 20 d. bus išstatyta Sheraton 
viešbutyje, 505 N. Michigan avė. 
Įėjimas. visiems nemokamas. 
Tuoj po parodos atidarymo ten 
pat įvyks akademija — vakarie-

Tautos kančių savaitgalį be 
Genocido parodos atidarymo bus 
namaldos už lietuvių tautos kan
kinius. šeštadienį, 11 vai. T. Jė
zuitų koplyčioje, sekmadienį, 
10:30 Marquette Parko bažny
čioje.’ ’ -

Amerikos žydai kasmet gegu
žės mėnesi rengia savo II-jo Pa
saulinio karo metu nacių stovyk
lose žuvusių minėjimus. Jų šū
kis, kartojamas kasmet, yra: 
“Mes niekada neužmiršime!” 
Lietuvių tauta irgi gali ta šūkį 
kartoti: neužmiršime žudynių, 
kančių, skriaudos, išlieto krau
jo, kurį nekaltai lietuvių tautai 
atnešė naciu sėbrai, Maskvos bol
ševikai. Okupuotoje Lietuvoje 
1969 metų pradžioje buvo skai
čiuojama 3,105,000 gyventojų. 
Miestuose jų buvo 47%, kaimuo
se 53%. Tuo tarpu, 1939 metų 
Lietuvoje buvo 3,215,000 gyven
tojų. Jei Lietuvos plote meti
nis natūralūs prieauglis būtų bu
vęs vos 1% ir tuo atveju gyven
tojų skaičius iki 1969 metų tu
pėjo išaugti iki 4.5 milijonų 
gyventojų. Bolševikai Lietuvos 
gyventojų biologiniam potencia
lui yra padarę nenuslepiamų nuo
stolių.

t Ir šiandien, komunistų oku
puotoje Lietuvoje apie 6,000 gy
ventojų lietuvių kažkur nutru- 
pa: jie išgabenami darbams į 
Kazachstaną, Karelijos miškus, 
Taškento statybas ir Sibiro žiba
lo laukus. Jų vieton okupantas 
kasmet atgabena rusus kolonis-

VISI VYKSTAME I GENOCIDO PARODA SHERATON HOTEL



liniukams namus.Protestas prieš greitkelio vedimą
Autobusai. kurie vežėpro- 

testo dalyvius, sustojo prie di
dingų kultūros rūmų, Gvic 
Opera House. Iš jų išlipo gerai 
nusiteikusių ■ 
didelis būrys.

fvo numatyta kairėje pusėje,!spaudos <fi>rktorius, pareiškė,įčia turi savo namus ir seniait 
(prie pat scenos. Al STRAUJOJE

vakaro turi prasidėti sustoto-Į Scenoje per dvi eiles buvoĮminirirarip pageidauja, kad) Jam baigus kalbėti. sustoto-Į 
kūnas. Laiko nedaug, reikia pastatyti prezitpumui stalai,!greitkelis per Marquette Parakusieji sukėlė dūdeles ovaci-Į
skubėti į salę. Paėję plačiu ves 
tibiuliu, pasukome į dešinę 

ir moterų pašę, įėjome j erdvią puikiai
Petraitis, 3719 West 63 Placed delegatas Louis Morolda griež- 
kuris parishkė atstovapjąs pla- tai kalbėjo prieš greitkelio pra

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Soc. Globos Draugija is sociali
nio aprūpinimo įstaigos išsirūpi
no dviejų akrų (netoli hektaro) > dolerių.

trečdalius pinigų statybai, o pati 
draugija savo fonde turi 8,000

and Loan Association

PER ANNUM

'0 PER annum '0 PER ANNUM

on two 
years 

certificates

UP TO 
$20,000.

IN 7-6445 
OR4-TS40 
Ml 2-2452 
CL 74320 
RE 2-7474 

3634X494ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

/'SAFETY OF^ 
WK SAVINGS

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

GO.
investment

account

ON AU PASSBOOK 

ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR'MATURITY

pletimtrisi; 3 palei greitkelį 
būtų statomos naujos mokyk
los.-parkai, žolynai ir kiti pa
gražinimai; 4 susisiekimo prie 
monės galėtų važiuoti nuo vie 
ho galo iki kito be sustojimo,, 
tuo sumažintų oro teršimą ir 
triukšmą. Su jo mintimis susi
rinkusieji nesutiko,

no sėdėjo susirinkimo pirmi
ninkas Patrick O’ Malley. Jis 
yra Chicagos miesto planavi.

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y 
NEWARK, N. J. 
SOŪTH RIVER. N. J. 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADELPHIA 23, FA. 
ALLENTOWN, PA. 
LOS ANGELES'4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31, MO. 
BUFFALO 12, N. Y„ 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 
SO. BOSTON, MASS. 
TRENTON 10, N. J. 
RAHWAY, N. J

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

3 buteliai $13.00.
Siųskite užsakymus su money order ir dar pridėkite prie kiekvieno 

siunčiamo dolerio 10 centu siuntimo išlaidoms.

DR. MICHAEL’S HERB CENTER

Jis toliau tęsė: “jeigu mūsų 
namai vedant greitkeli būtų 
sugriauti, mes norėtume apsi- 
gyVentP ’baltųjų gyvenamose 
apylinkėse”;7 ! Išryškinta, kas 
yra mūsų draugai ir kas yra 
priešai. Atėjus balsavimo lai
kui, padarysime tinkamas iš
vadas. Antanas Stakėnas

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

nušvil
pė, nurėkė. BEnois seimo at
stovas Pranas Savickas patarė 
komisijai rimtai apgalvoti, 
koks susidarys vaizdas mano 
apylinkės žmonių, kurie bus 
paliesti, to greitkelio.

Švento Kryžiaus ligoninės 
atstovas Robert Beangrand,

HE5-1454 
DUS45W 
HU 6-2S14 
DI 2-4240 
tXMJ700 

3654780 
2494216 

HE 54368 
475-9746 

PR1-0696 
3654740 

AN M120 
EX MMX 

381-8997

įėję'prieš sceną buvo pastaty
tas sekretoriaus stalas, prie jo 
—■ kalbėtojams mikrofonas. No 
rintieji kalbėti organizacijų 
atstovai ar korporacijų įgalio
tiniai turėjo užpildyti ružavą 
kortelę “use this card” ir ją 
paduoti korteles renkančiam 
tarnautojui. Iki 7:00 vaL va
karo, beveik pilna salė prisi
rinko protesto dalyvių. Daug 
žmonių buvo matyti ir pirma
me balkone. Salėje tarp baltų
jų nemažai buvo matyli ir juo
dosios rasės žmonių. Jie atsto-' 
vavo 5 juodųjų apylinkes. Jie 
taip pat nenori, kad Crosstown 
Expressway būtų pravestas ir 
jų apgyventų apylinkių namai 
būtų nugriauti.

Scenos
matyti nemažai policijos. Ly
giai 7M) vai. vakaro pirminin- 
kas Patrick O’Malley atidarė 
susirinkimą. Pirmasis pradė
jo kalbėti Milton Pikarsky, Chi 
cagos viešųjų darbų komisio- 
nierius. Jis pasakė, kad Cross
town Expressway yra būtinai 
reikalingas: į sumažintų 40% 
didžiosiose gatvėse važiavimo 
užsikimšimą ir sumažėtų 50% 
važiavimo laikas; 2 būtų gali-

Siuntinių pristatymas garantuotas. Viši muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjaa 
NIEKO NEMOKA. • - • ■ . -

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. £k00 ryto— 8:30 vak.; 
Aųtrad ir penktadieBĮ 9g» ryto — 5:00 vakaro; Šešta- 
dieniais ftOO ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už- 
daryta.

ties, žmonės rytoj rytą turės 
anksti keltis eįti į darbą.

Chicagos miesto planavimo 
komisijos pirmininkas Patrick

nuomones ir pageidavimus.

Po trumpo pasitarimo komi
sija nutarė susirinkimą tęsti 
iki bus išklausyta visų žmonių 
pareikštos greitkelio reikalu 
nuomonės. Susirinkimas buvo 
baigtas dviem valandom vė- 
liau, apie 1 vaL ryto. Viešųjų 
darbų komisionierius Milton 
Pikarskv pareiškė,- kad tas

6215 So. WESTERN AVE.
HOUR

1536 BEDFORD AVE. 
n SECOND AVENUE 
S78 MAfeKET STREET 

41 WHITEHEAD AVENUE 
963 SL-EECKER STREET 

FREEWOOD ACRES 
631 W. GIRARD AVENUE 

126 TILtSIMAN STREET 
159 So. VERMONT AVENUE 

1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET 
701 FILLMORE AVE. 

11601 JOS CAMPAU AVENUE 
122-126 HILLSIDE AVE 
219 MONTGOMERY ST.

515 MARCELLUS ST.
1023 KENILWORTK AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE

E. MILTON AVE.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

25 myltas su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliu. 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH VALIANT - BARRACUDA, ROAD BU NN H R, 
G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

xsKKZZKZXKXKXEx»SMexizKzxn'nBgx'»nxzdir

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

TEL. GR 6-7575
Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Toes. 9 to 4, Thurs. & Fri.9to8,Sat9to 1320

way pravetlimo. „ Kun. Lowlar 
dar pridėjo, kad burmistras 
Daley yra pasakęs, kad jeigu 
žmonės nenori, greitkelis ne
bus vedamas. Jis sakė, “mes 
jo nenorime, tai kodėl jis ve
damas? Kun. Lowlar pasakyti 
rodžiai, jeigu expressway bus 
pravestas, tada galime pasaky 
ti sudie mūsų bendruomenei. 
Jis pareiškė, kad daugumas 
planavimo, komisijos narių, ir 
pats Milton Pikarsky, nenori 
klausyti žmonių pageidavimų.

Griežtai pasisakė prieš greit 
keio vedima Northwest Lenkų 
namų savininkų organizacijos 
atstovas Steve Telow, kuris 
puolė M-l kto Pikarsky, pava
dindamas ji “žydu”. Jis buvo 
taip įsikarščiavęs, kad neklau
sė įspėjimų. Jam kalbant 3 kar 
tus buvo išjungtas mikrofonas. 
Pirmininkas Patrick O’Malley 
paprašė policiją, jį jėga paša
linti nuo kalbėtojų platformos. 
Kiti du rinkti atstovai, kurie 
pasisakė prieš greitkelio pra- 
vedimą yra Illinois senatorius 
John J. Laningan, resp. 27 dist 
rikto Illinois seimo atstovas 
Walter “Babė” McAvoy. Jie 
abu pasisakė, jog dės visas pa 
stangas, kad minėto greitkelio 
vedimas butų sustabdytas. Sė 
natorius X J. Laningan yra 
įnešęs i Senatą rezoliuciją, ku
ri yra vadinama Expressway 
“dubiuos”! ’ Atstovas Walter 
“Babe” McAvoy, Įnešė rezoliu
ciją prieš greitkelio statymą i 
lUinojaus Atstovų Rūmus pra
ėjusią savaitę. Robert Rowan 
gyv. 5610 West 86th Place, res 
publikonas kandidatas ' iš 3rd 
Senet Distrikto, pasakė, kad

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTČRG) 

^TRIAUSL4 ĮSTAIGA

Southwest prekybininkų orga
nizaciją. Jis pareiškė, kad 90 
% finansavimui greitkelio ve
dimui, nėra federalinės val
džios pinigai. Jie yra mūsų, 
faksų mokėtojų, jie turi būti 
paskirti svarbesniems tiks I 
lain s: gatvių sutvarkymui ir 
švaros palaikymui, mokyklų 
pagerinimui, psichiatrinių li
goninių pagerinimui ir tinka
mam saugumui palaikyti, dau
giau policijos pasamdyti.

Aldermanas Casnm’r Stase- 
zek pasakė, “ai kartu stoju su 
dauguma žmonių, gyvenančių 
Chicagos įplėšto pietvakariu 
apylinkėje, prieš greitkelio ve
dimą”. Jis taip pat pareiškė 
nepritarimą, kad namai būtų 
sugriauti, ir tie žmonės, 'kurie ,

snokama vienu 
roety eertrfi- 

catams. M^nau- 
šia $5,000 
ar daugiau

tos gausios ovacijos. “Butų 
įdomu žinoti, kur įvairūs kal
bėtojai gyvena”, pareiškė tė
vas Lowler. kreipdamasis Į Al 
bert J. Koreli, Rheem korpo
racijos advokatą, gyvenanti 
7600 So, Kedzie Avė, palan-

Dėžutė ^L25

Dėžutė' S2^5

Butelis S4.89

Communih Congress, pareiš
kė “aš tik ai nežinau ir nesu
prantu, įc opozicija nori”? 
Toliau jfe tęsė jog yra grupė 
žmonių, kurie priešinosi, kad 
Marquette Parke būtų pastaty
tas plaukto j baseinas, taip 
pat priešine'i pastatymui Har
per High i scoot Toji grupė 
priešinosi visokiems pagerini
mams.

Publika pr adėjo švilpti, gir
dėjosi jaukiant “išdavikas”.

Kun. Francis X. Lowlar, 
Southwest ~ Highland Black 
Club organizacijos direktorius.

kainuos mokesčių inokėto- 
jams 800 milijonų dolerių.

Po susirinkimo vienas Cross 
town, organizacijos narys pa
sikalbėjo su juodosios rasės 
organizacijos atstovu apie 
greitkelio pravėdimą per jųjų ' 
apgyventas vietai Tas atsto
vas pasakė: “Mes to greitkelio 
nenorime ir mes tam priešin
simės ir norime" pasilikti toliau J 
savo gyvenomose vietose Asą- ‘

sija dėl Southwest Expressway 
jokio sprendimo nėra pada
riusi. Galutinam sprendimui 
padaryti komisija nori išklau-

Ypatinga jūrų žole L 
ištraukta iš Jūros prie Norvegi- JI J L 
jos krantų ir perdirbta į table- rarlp 
tas KELP-KABBON*. Tai yra 
tortinga natūraliais vitaminais 
ir turinti savyje 60 mineralų, o 
ypatingai jodo. Jei kūne yra 
nes jaujas įvargę, nerviški, 
turi blogą vi įvirini ma yra lin
kę įvairioms infekcijoms ir ligoms. Ypatingaikei- 
čiantis orui ir esant šalčiui pradekite imti KimT“ 

Dr Mctaek KARBON, kad sifitiprinttfflėte organizmą pnes vf 
šokias ligas. Svarbu tuos vaistus imti kasdien. 
KELP-KABBON suteiks vaikams sveikatos, o suau

gusiems grąžins jėgas ir jauną Be natūralaus jodo ir mine
ralų, negalima išlaikyti geros sveikatos’

• J Kaina di bonką S5-00, 3 bonkos — $13.50.

D Vaistažolė N. 31 Nuo viduriu ^pūtimo ir virškinimui' Dėžutė $225 
Dėžute SI.95 
Dėžutė $3.00 
Dėžutė $2.75 
Dėžutė $3.00 
Dėžutė 
Dėžutė $2.60 
Dėžutė $3j00

□ Vaistažolė N. 100 Vyriškumui sustiprinti 
Z Vaistažolė N. 9 Nuo odos išbėrime ~__
O Cukrinė — Arbata BHB3EXHC LJ_____ _

□ Kelp-Karbon —Jurų mineralai ir vitaminai yra
būtinai reikalingi sveikatai į____1 btL — $5.00, 3 btL — $13-50

O Vaistažolė N. 18 Nuo raumenų reumatizmo_______ Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. H Pūslei ir inkstams
O Tabletės Inkstams ir pūslei v------

□ Vaistažolė N. 20 Nervams_______
O Vaistažolė N. 16 Kepenims ir tulžiai
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Annua! Yield Annual Rate

Now at GLASER’S

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE CO

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

vietų Sąjungos Lietuvos savitar
pinės pagalbos sutartį, ir kanki
nimas tų asmenų su tikslu išgau
ti Sovietų valstybės karines pa-

90 DAY NOTICE SOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MINIMUM

CERTIFICATES OF $1,000 
OR MORE, MINIMUM 
MATURITY-1 YEAR

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

The ENTERTAINER 
Model AZ-051 
15' diagonal picture

buvo surastas. Tokiais veiks
mais, daromasis Lietuvoje įkur
dintų Sovietų kariuomenės da
linių karių atžvilgiu, Lietuvos 
valdžios organai nori padaryti 
neįmanomą Sovietų Sąjungos 
kariuomenės dalinių buvimą Lie
tuvoje. Tai liudija taip pat kai

kad karys Butąjevas-buvo ne tik 
pagrobtas, bet ir Lietuvos poli
cijos užmuštas po to, ■kai Sovie
tų Sąjungos vyriausybė paprašė 
jį grąžinti. Dviem pagrobtiems 
Sovietų kariams, Pisarevui ir 
šmavgonecui, pavyko pasprukti 
iš Lietuvos policijos rankų, kuri 
juos buvo pagrobusi ir kankino. 
Karys šutovas, kuris buvo Lie-

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

CERTIFICATES OF 
$5,000 or MORE, MINIMUM 

MATURITY-2 YEARS

INTEREST COMPOUNDED DAILY — PAID QUARTERLY

Lots of portable 
pleasure at a 
low, low price!
Portable perfect for yourself-^, 
gift perfect for anyone I The ' 
Entertainer offers a lot of 
viewing pleasure at a budget-’ 
pleasing price. Big 1S’diagonal 
screen is designed into a , ' 
compact, easy-to-carry 
cabinet Traditional RCA 
performance and dependability 
from super power grid VHF 
and solid state UHF tuners. 
See this best-selling set 
soon—while it's still around.
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sutartį.

2) Netrukus po savitarpio pa
galbos sutarties tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos sudarymo,'Lie
tuvos vyriausybė sudarė karinę 
santarvę su Latvija ir Estija, 
tuo būdu paversdama trijų vals
tybių karine santarve tai, kad 
anksčiau buvo vadinama Balti
jos Santarve, kurioje anksčiau 
vien tik Latvija ir Estija’ buvo 
sujungtos karine santarvė So
vietų Sąjungos vyriausybė lai
ko, jog yra nustatyta, kad ta 
santarvė yra nukreipta prieš So
vietų Sąjungą. Lietuvai prisi
dėjus prie tos karinės santarvės, 
ryšiai tarp Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos kariuomenių štabų, su
daryti be Sovietų Sąjungos ži
nios, buvo sustiprinti. Taip pat 
yra žinoma, kad nuo 1940 metų 
tos karinės santarvės spaudos 
organas “Revue Baltiųue” yra lei 
džiamas anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalba. Visi tie faktai ro
do, kad Lietuvos vyriausybė 
.šiurkščiu būdu sulaužė Sovietų 
Sąjungos Lietuvos savitarpio pa
galbos sutartį, kuria abiems ša
lims draudžiama “sudaryti bet 
kokią, santarvės sutartį ar daly
vauti koalicijose, nukreiptose

1) kad vidaus reikalų mi
nistras Skučas ir saugumo de
partamento viršininkas Povilai
tis būtų atiduoti teismui kaip 
tiesiog kalti už provokacijos 
veiksmus prieš Sovietų Sąjun
gos įgulas Lietuvoje;

2) kad tučtuojau būtų Lietu
voje sudaryta vyriausybė suge
banti ir norinti patikrinti Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos savitar
pio pagalbos sutarties padorų 
vykdymą ir ryžtingai nuslopinti 
sutarties priešus;

3) kad tučtuojau būtų patik
rintas laisvas įėjimas į Lietuvos 
teritoriją Sovietų Sąjungos ka
riuomenės dalinių, kurie bus 
įkurdinti pačiuose svarbiausiuo
se Lietuvos centruose ir bus pa
kankamai gausūs, kad galėtų pa- 
tinkrinti galimumą įgyvendinti 
Sovietų, Sąjungos ir Lietuvos sa
vitarpio pagalbos sutartį ir už
kirsti kelią provokacijos veiks
mams, nukreiptiems prieš Sovie
tų Sąjungos įgulas Lietuvoje. So
vietų Sąjungos vyriausybė tų 
reikalavimų įgyvendinimą laiko 
pirmaeile sąlyga, be kurios ne

metu įvykę faktai, kaip gausūs 
suiminėjimai ir siuntimai į kon
centracijos stovyklas Lietuvos 
piliečių iš tų asmenų skaičiaus, 
kurie aptarnauja Sovietų kariuo
menės dalinius: kantinų perso
nalo, skalbėjų ir kt., o taip pat 
masiniai suiminėjimai Lietuvos 
piliečių iš tų darbininkų ir tech
nikų tarpo, kurie dirba prie ka
reivinių statybos Sovietų Sąjun
gos kariuomenės daliniams. Tos 
be jokių motyvų pavartotos ir 
nepažabotos represijos tų Lietu
vos piliečių atžvilgiu, kurie ap
tarnauja Sovietų Sąjungos ka
riuomenės dalinius, turi tikslą 
ne tik padaryti neįmanomą So
vietų kariuomenės dalinių buvi
mą Lietuvoje, bet ir sukelti prie
šingą nusistatymą Sovietų ka
rių atžvilgiu ir paruošti tų ka
riuomenės dalinių užpuolimus. 
Visi šie faktai rodo, kad Lietu
vos vyriausybė grubiai pažeidžia 
jos sudarytą su Sovietų Sąjun
ga savitarpinės pagalbos sutartį 
ir rengia užpuolimą Sovietų įgu-

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

WE PAY THE HIGHEST SAVINGS 
INTEREST RATES ALLOWED BY LAW 

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000 
Deposits»received by the 10th of any month earn from the first of that month. 

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

jungos ir Lietuvos savitarpio pa
galbos sutarties padoraus ir lo
jalaus vykdymo. Sovietų Sąjun
gos vyriausybė Lietuvos vyriau
sybės atsakymo laukia iki bir
želio 15 dienos 10 valandos ryto. 
Lietuvos vyriausybės atsakymo 
negavimas iki to laiko bus laiko
mas atsisakymu patenkinti So
vietų Sąjungos reikalavimus, ku
rie aukščiau paminėti”.

“Birželio 15 dieną, 9 valandą 
ryto, Urbšys įteikė Molotovui 
Lietuvos vyriausybės atsakymą,

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

Išleido Ottawos universitetas, 435 
psL Įvadą parašė Avery Brundage, 
tarptautinio olimpinio komiteto pir
mininkas. Prof. J. Mari tain pareiš
kė apie šį darbą: “Tai galutinis 
klausimo nušvietimas”.
• 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).
• Iš SUTEMŲ l AUŠRĄ...;
Jame iškeltos naujos mintys apie 
žmogų, tautą ir žmoniją kosminiam 
amžiui auštant.

Veikalai gaunami:
UNIVERSITY OF OTTAWA PRESS 

OTTAWA, ONT. CANADA.

Sapphire Sea rezortas yra ar- 
i Golfo srovės, dėlto okeane čia 
anduo visuomet toks, kad ir žie- 
nos metu malonu maudytis, 
[’pa j pabrėžtina, kad Juno Beach 
u apylinkėmis yra 25 pėdas suk
čiau vandenyno lygio, tai yra 
ausesnė vieta negu bet kur ki
ti r Floridoje. Buvęs

PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

statytos žemės plotais, kas visai 
vasarvietei suteikia nuotaikingą 
pasakų rūmų vaizdą pastorali
nėje aplinkoje?

Vasarvietėje yra įrengta daug 
didesnių ir mažesnių kambarių, 
kambariukų su virtuvėlėmis, šal
dytuvais, vėsintuvais, voniomis 
ir dušais ir kt. moderniais pato
gumais.

Kadangi lietuviai iš šiaurės į 
pietus daugiausiai važiuoja Flo
ridos rytiniu pakraščiu, tai už
sukti į Safiro Jūrą lengviau-

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

Fakulteto vicedekano, nauji veikalai:

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.

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

divizijos įsibrovė į nepriklauso
mą Lietuvą 1940 m., šeštadienį, 
birželio 15 d. 2 vai. po pietų, 
todėl valdžios oficiozo “Lietuvos 
Aido” sekmadienio rytinėje bir-

sais atžvilgiais lietuviams tini 
ma ir prieinama atostogauti, t 
ilsėti ir susveikti vieta, apsod 
ta didelėmis palmėmis ir žyd

FEDERAL
StsAigt and Loaa^Aswdaiba cf Chicago

__ ASSETS OVER SIM^OOXMO.OO RESERVES OVER $1MOO,WO.OO (more than iwtee the legal requirement?

4192 Archer Avenue cf Sacramento 6 Chicago, Illinois 60632 E W 7-1140
HOURS: Mog., Thurj. 9 A.M. • S P.M. • Tues^ FrL 9 - 4 PJVt < Sat. 9 A.M. -12 Noon 9 Closed

kad Sovietų Sąjungos vyriausy
bės iškeltos sąlygos yra priima
mos”. Elta

Lietuviai Floridoje
Safiro Jūra prie Atlanto okeano

Saphire Sea Motor Lodge Mo
tei (Safiro jūros motoristams 
ložė ir motelis) prie plento A1A 
adresu 700 Ocean Drive, North 
Palm Beach, Juno, Florida, yra 
gerų lietuvių, ponų Tomkų, nuo
savybė, įsteigta prie pat Atlan
to okeano paplūdimio, apie 10 
mylių į šiaurę nuo West Palm 
Beaeh, Fla.

Tai nauja erdvi, patogi ir vi-

kurie ypatingai da’nl paskutiniu i prieš vieną iš šSritariusiųjų ša
lių” (sutarties 6 str.).

Visi tie Sovietų Sąjungos Lie
tuvos sutarties laužymai ir Lie
tuvos vyriausybės nedraugiški 
veiksmai Sovietų Sąjungos at
žvilgiu įvyko nepaisant išimti
nai palankios ir aiškiai prolietu- 
viškos Sovietų Sąjungos politi
kos atžvilgiu Lietuvos, kuriai So
vietų Sąjunga, kaip yra žinoma, 
savo pačios iniciatyva perleido 
Vilniaus miestą ir sritį. Sovietų 
Sąjungos vyriausybė mano, kad 
panaši padėtis ilgiau negali truk
ti. Sovietų Sąjungos vyriausy
bė laiko būtinai reikalingu ir sku-

telegramų agentūros “Tasso” il
gas komunikatas antrašte: “Tas
so komunikatas apie konflikto 
likvidavimą” bus buvęs paruoš
tas iš anksto ir jį į “Rytinį Lie
tuvos Aidą” įdėjo, greičiausia, 
naujas redaktorius, kuriuo bu
vo paskirtas Jonas Šimkus.

- ■ ' ■- *

“Tasso” komunikatas apie 
konflikto likvidavimą

“Tassas” paskelbė tokį komuni
katą, apie Sovietų Sąjungos Lie
tuvos konflikto likvidavimą:

“Birželio 14 d. Sovietų Sąjun
gos liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas Molotovas vyriausy
bės vardu padarė tokį pareiški
mą Lietuvos užsienių reikalų mi
nistrui Urbšiui, esančiam Mas
kvoje, perduoti jį Lietuvos vy
riausybei: “Pasikeitus paskuti
niu metu nuomonėmis Maskvo
je Sovietų Sąjungos liaudies ko
misarų tarybos pirmininkui Mo
lotovui, iš vienos pusės, ir Lie
tuvos ministrui pirmininkui Mer-

dalykas — privažiavus Ho- 
I Johnson Motor Lodge pa-
i į Donald Ross Road iki 

(Ocean .Drive), vos keli
ii atstu.

DIKTATAS LIETUVAI
Tautos genocido pradžių pavadino 

"konflikto likvidavimu" /

Sovietų Rusijos raudonosios kiui ir užsienių reikalų ministrui 
Urbšiui, iš antros pusės, Sovietų 
Sąjungos vyriausybė laiko nu
statytais sekančius faktus:

1) Paskutiniais mėnesiais įvy
ko iš Lietuvos organų pusės ke- 

želio 16 d. laidoje įdėtas Sovietų lėtas pagrobimų karių, priklau- 
telegramų agentūros “Tasso” ii- sančių Sovietų Sąjungos kariuo

menės daliniams, įkurdintiems
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Laikraščiuose ir žurnaluo
se gausu straipsnių apie Leniną, 
mokyklose įrenginėta Lenino 
muziejėliai, kur nuotraukomis ir 
kitokia medžiaga vaizduojama jo 
jaunystės ir revoliucinės veiklos 
metai; kiekvienais metais visose 
mokyklose rašinių temos duoda
mos iš Lenino gyvenimo; kraš-

mė Lietu os mokslui apskritai, 
okupuoto? Lietuvos pramonei,

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

Lietuvių tautos naikinimas
šiandien Chicagos miesto centre, Sheraton hotelio 

salėse, atidaroma lietuvių tautos naikinimo paroda, ku
rioje yra surinkti ne vien naikinimo duomenys, bet ir lie
tuviams daromos skriaudos vaizdai. Daugelis lietuvių, 
gimusių ir augusių paskutiniais. trim dešimtmečiais, Lie
tuvos okupacijos nematė. Apie ją jie galėjo girdėti tik
tai iš savo tėvų ir vyresniųjų brolių. Gimtinio krašto oku
pacijos ir' lietuvių tautos naikinimo nematė visą laiką 
Amerikoje gyvenę lietuviai. Dabar visi lietuviai ir lietu
vių tautos draugai Savo akimis galės pamatyti, ką įsi-: 
veržusios ginkluotos rusų gaujos darė ir tebedaro Lie
tuvoje.

Sovietų Rusijos valdžia, propagandos lapuose nuolat 
kalbėjusi apie tautų laisvę ir demokratiją, susitarė, su 
nacių vyriausybe Europai pasidalinti. Jau 1939 metų 
rugpiūčio mėnesį Molotovas su tuometiniu Vokietijos 
užsienio reikalų mmisteriu Ribbentropu pasirašė slaptą 
susitarimą, pagal kurį buvo pasidalytos Pabaltijo vals
tybės. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį sovietų užsienio 
ministras Molotovas iškvietė į Maskvą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerį Urbšį ir pareikalavo įleisti į Lietuvos 
teritoriją sovietų kariuomenės įgulas.

Sovietų valdžia pakartotinai pasižadėjo nesikišti į 
Lietuvos vidaus reikalus ir nesikėsinti į lietuvių teritori
jas. Molotovas padarė viešus pareiškimus, kad sovietų 
valdžia nesikėsina ir nesikėsins į Lietuvos suverenumą, 
bet 1940 metų birželio 14 dieną tas pats Molotovas išsi
kvietė į Maskvą Lietuvos ministrą Urbšį ir jam įteikė 
ultimatumą. Molotovas reikalavo, kad tuojau būtų suda- 

a ryta tokia vyriausybė Lietuvoje, kuri bendradarbiautų 
su Sovietų Sąjunga. Be ministro Urbšio, Maskvon buvo 
iškviestas ir premjeras A, Merkys, patarėjų lydimas. Prem 
jeras Merkys buvo pasižadėjęs ištirti sovietų primeta
mus kaltinimus, pasiūlė rusams kelis asmenis naujam 
kabinetui sudaryk, bet tie pasiūlymai buvo atmesti.

Sovietų valdžios atstovai skelbė, < kad rusai nesikišk 
Lietuvos vidaus reikalus, tuo tarpu sovietų ambasado
rius Lietuvoje Pozdniakovas iš Rusijos grįžusiam prem
jerui Merkiui telefonu padiktavo, kas turi būti Lietuvos 
vyriausybės premjeru liekas ministrais. Pozdniakovas 
pranešė Merkiui, kad premjeru turi būti paskirtas Pa
leckis, vidaus reikalų ministru Gedvilą, o krašto apsau
gos ministru gen. V. Vitkauskas. Tuo tarpu sovietų ka
riuomenės ir . policijos daliniai pradėjo veržtis į visus

kojo Lenino “pėdsakų” Lietu
voje; dailininkai kūrė paveiks
lus lenininėmis ir revoliucinėmis 
temomis; skulptoriai lipdė ir ka
lė Lenino statulas; architektai su 
skulptoriais projektavo Lenino 
paminklus; 1970 m. pradžioje 
Parodų rūmuose Vilniuje suruoš
ta dailės paroda, skirta Lenino 
jubiliejui; teatruose pastatyta- 
rusų parašytų dramos kūrinių 
Lenino garbei iškelti; net Lietu
vos Mokslų Akademija šįmet 
skyrė Leninui savo jubiliejinę 
sesiją, skirtą temai “Lenininių 
idėjų triumfas Lietuvoje”, kur 
nagrinėta Lenino teorijų reikš-

lietuvių literatūrai, Lietuvos is
torijai ir t. t. (Pergalė, 3, 1970, 
P-172).

Bendrojo lavinimo mokyklose 
programos pritaikytos indoktri- 
nacijaL Ypač tam reikalui pa
naudojamos istorijos, geografi
jos, lit®-a ūros ir kalbos pamo
kos. VIII klasėje įvestos specia
lios pamokos — pokalbiai apie 
sovietinę visuomenę, o IX kla
sėje — visuomenės mokslo pa
grindai.' Jaunimas spiečiamas į 
spaliukus, pionierius ir komso-

“sovietinis internacionalizmas”, 
“neišardomos tautų draugystės” 
ir “meilės rusui” jausmas. Stei
giami “internacionaliniai klu
bai,’, ruošiama “broliškų tautų 
šventės”, "tematiniai vakarai”, 
“žygiai karo kovų keliais”, bend
ros Sovietu Sąjungos tautų pio
nierių ir moksleivių stovyklos, 
susitikimai su komunistais-po- 
grindininkais, revoliucinio sąjfi-

svarbesnius Lietuvos miestus ir miestelius. Rusai sku
bėjo prie Vokietijos sienos, kad didesnis lietuvių skaičius 
negalėtų pabėgti į Vakarus.

Sovietų kariuomenės daliniai užėmė visas svarbesnes 
Lietuvos valstybės įstaigas. Pirmon eilėn sovietų tankai 
užėmė Lietuvos bankus ir išsivežė visas aukso ir užsie
nio valiutos atsargas. Vėliau rusai iškraustė visas ban
kuose buvusias dėžutes, susidėjo ten rastas brangeny
bes ir išsivežė. Kiti sovietų kariuomenės ir policijos dali
niai pradėjo areštus. Buvo suimtas kiekvienas bet kurio 
je kultūrinio ar ekonominio gyvenimo srityje labiau pa
sižymėjęs lietuvis. Rusai tūkstančiais suiminėjo Lietu
vos mokytojus, karininkus, valstybės tarnautojus, laik
raštininkus, administracijos pareigūnus ir politinių par
tijų vadus. Kalėjimai, policijos nuovados ir kareivinės 
buvo pilnos suimtųjų. Daugelį rusai kankino, kad liu
dytų prieš gimines, pažįstamus.

Paleckis įsakė suimti ir išvežti premjerą A. Merkį, 
kuris važinėjo Maskvon ir tarėsi sū rusais naujos vyriau
sybės sudarymo reikalu. Visos Lietuvoje buvusios politi
nės partijos ir jaunimo organizadĮjos' buvo uždarytos. 
Paskubomis buvo sudarytas “liaudies seimas”, kuris nu
tarė “įjungti Lietuvai Sovietų Sąjungą”. Prieš tokią 
prievartą protestavusieji buvo suimami ir vežami į Ru
sijos kalėjimus arba prievartos* darbo stovykias.

Rusų okupuotoje Lietuvoje veikusios sovietų polici
jos vadas, gen. Gladkovas ir jo pavaduotojas majoras 
Bykovas sudarė ilgus lietuvių sąrašus,“tūkstančiais juos 
suiminėjo ir siuntė į sovietų imperijos šiaurę. Tūkstan
čiai lietuvių žuvo Sibiro tundrose ir Ledinuoto vande
nyno pakraščiuose. " ' -

šeštadienį atidaromoje parodoje' galima pamatyti 
rusų pasirašytus trėmimo dokumentus,. ' išvežamus žmo
nes, šaudomus! lietuvius. Chicagoje paroda bus tiktai 
kelias dienas, o vėliau ji bus siuntinėjama į kitus mies- T T% • . • • v., .!.• T 1
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Tik staiga paaiškėjo, kad “geltonoji 

žemė” taip pat deimantinga ir kad .joje 
deimantų netgi daugiau, negu nukastame 
viršutiniame sluogsnyjc. Dalis prospekto- 
rių grįžo prie apleistų sklypelių, bet, dau
gumai buvo jau per vėlu. Nenujausdami 
“geltonosios žemės” paslapčių, jie jau 
buvo suspėję už niekus išpardavinėti ap
leistuosius sklypelius apsukresniesiems 
anksčiau tas paslaptis patyrusioms žmo
nėms, kurie jau platesniu mastu organi
zavo tolimesnius deimantų kasimo darbus, 
per eilę metų pralobo iš kasyklų ir pama
žu likusius prospektorius vieną po kito 
išstūmė lauk.

Kimberley kasyklos yra klasiškas pa
vyzdys, kaip deimantų ieškojimas pama
žu perėjo iš tūkstančių prospektorių rankų 
į vienos milžiniškos bendrovės — De Beers 
Consolidated Minning Co. — kontrolę.

Iškasę deimantus iš paxiršutinio sluog- 
snio, prospektoriai, kurie dar nebuvo pra 
radę savo sklypelių, kibo Į “geltonąją 
žemę”, kurios sluogsnis čia buvo 15 - 18 
metrų storumo, 
virto savotiškais kapais, 
žmonių sau rausėsi duobe 
gilyn ir gilyn į žemę. Pas. 
žemė” baigėsi, ir kirkos 
kietesnę uolą, dėl savo spidsos pavadintą 
“mėlyna žeme” arba tiksliau “mėlynąja

Kimbei l<-\ kasyklos pa- 
kur tūkstančiai 

smengančius 
Jiliau “geltonoji 
nLidaužė į dar

džio dalyviai, kovu už sovietinę draugystė“ (Literatūra ir Me-išros, Tarybinės Dzūkijos, Tary- 
valdžią ir socialistinio darbo ve- nas, p. 2). romą j bines Tėvynės, vagos,
taranais ir t. t. Studentų inter- draugystės” idėjoms propaguoti 1 
nacionaliniam auklėjimui (drau- j okupuot 
ge ir rusinimui) ruošiamos **tarp atskirą

studentų dainų menijos, Turkmėnijos, Kirgizi
jos, Tadžikijos, Moldavijos ir 
kt), o lietuvių ansambliai vyks
ta į tas pačias ir kitas “resimbli- 
kas” su savomis programomis. 
1968 m. kovo 12-22 d. Lietuvoje 
buvo suruošta didžiulė Rusijos 
Federacijos (RSFSR) literatū
ros ir meno dekada. Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Alytuje, Marijampolėje, Druski
ninkuose ir kitur surengta kon
certų, literatūros vakarų, dailės, 
knygų, Rusijos istorinių ir archi
tektūros paminklų foto parodų

respublikinės 
šventės, vykstama j tarptauti
nius jaunimo ir studentų festi
valius, ekskursuojama į Sovietų 
Sąjungą, siunčiama mokytis į 
kitų “respublikų” aukštąsias mo
kyklas, propagandinius kursus, 
net į statybos bei kitokius dar
bus Sovietų Sąjungoje.

Plačiųjų masių indoktrinaei- 
niam darbui vykdyti sudaryta iš
tisa partinio švietimo sistema. Į 
ją jjungti įvairūs LKP Centro

nizacinio-partinio darbo, Propa
gandos ir agitacijos, Mokslo ir 
kultūros), Partijos istorijos in
stitutas prie LKP Centro Komi
teto, Unijos” draugija ir kt. 
Štai keletas skaičių: 1968 m. pir-

švietimo sistemoje savo idėjinį- 
politinį lygį kėlė 125 t ūksiančiai 
žmonių, jų tarpe 70 procentų ko
munistų ir komjaunuolių. Dau-

žmonių gilino savo žinias kitomis 
masinės propagandos priemonė
mis” (Tiesa, 1968, nr. 162, p. 2). 
LKP rajonų komitetai ruošia ek- 
skursijas-seminarus į Vilnių, kur 
pirmoje vietoje lankomi Revo
liucijos ir Ateizmo muziejai, 
LKP pirmojo suvažiavimo na
melis — muziejėlis. Didelį vaid
menį indoktrinacmiame darbe 
vaidina “žinijos” draugija, so
vietinės organizacijos “Znanija”

jo apie 25,000 narių ir 2,325 pa
grindines draugijos grandis — 
pirmines organizacijas. Tais pa-

nes
Tarybinės Že- 
• artojo, Tary- 
lio krašto, Ta* 

, Tarybinio žodžio, 
vos, Tautų draugys-

>J6 ru<x
dienos (Ar* | binio kdio, T: 

rytinio ryto, 
Tarybų Lietu 
tės, Tautų vienybės, Už taiką, Už

atidarymo metu nedviprasmiškai 
pareiškė; jog ta dekada esanti: 
“ryški rusų ir lietuvių tautų am
žinos brolystės, neišardomos

08, i &r v oi

Nyksta Lietuvos vietovar
džiai, keliant žmones iš senųjų 
sodybų į kolchozines gyvenvie
tes. štai kaip ta padėtis pavaiz
duojama stropiai cenzūruojamo
je okupuotos Lietuvos spaudo
je; “Keičiasi Lietuvos kaimo
vaizdas. Nyksta vienkiemiai, 
keičiasi kaimo ribos. Kartu nyk
sta ir senieji vietovardžiai. Kriu
kiai įgavo visai naujus vardus. 
Jaunoji karta kartais nė neatsi- 
mena savo apylinkėje buvusių

j e brigadoje.
— Keliauju į Čiapajevą, pir

mą brigadą.
— Buvau “Paryžiaus komu

nos” antroje brigadoje.
Atvykusiam iš toliau tikrai

ja”, kad “lietuvių tauta bus am
žinai dėkinga savo išvaduoto
jams — šlovingosios Tarybinės 
Armijos kariams” (Tiesa, nr. 60, 
P-D-
- Turizmas taip pat nukreiptas 

į rusiškojo komunizmo švento
ves, istorines-revoliucines vieto- dinimai yra vienaip ar kitaip su
ves. Per metus apie 15,000 oku
puotos Lietuvos žmonių ekskur- 
suoja po Eovietu Sąjungą (Kul
tūros Barai, 10, 1968, p. 53-54).

Kur besilankytum Lietuvoje, 
visur susiduri su lietuvių tautai

siję su istorija, su Įžymių mūsų 
žmonių gyvenimu. Pavyzdžiui, 
visi žino kalbininką Joną Jab-

(Bus daugiau)

<

kyklų pavadinta Keturių komu
nistų ar jiems artimų žmonių 
vaidais. Vilniaus universitetas, 
seniausias Rytų Europoje (jst.- 
1579 m.), yra gavęs vardą Vin-

142,000 paskaitų, į draugijos 
renginius atsilankė per 8 mili
jonus žmonių. Ypač svarbi pro
pagandinė priemonė — liaudies 
universitetai, kuriuos 1967-68 
mokslo metais lanke i 13,000 
žmonių.

Indoktrinacijai plačiai panau
dojama meno saviveikla. Ir oku- i 
puotos Lietuvos spauda pripa
žįsta: “Veltui mūsų nedraugai ; 
šiandien bandytų surasti Lietu- : 

a voje chorą ar šokių kolektyvą,

SKAITYK PATS IR PARAGING 1
KITUS SKAITYTI
N A U J I E N A S

•■i

bendra su mokslu. Daugelio se-

rusų ar lietuvių

1970 M. NAUJANYBĖ 

Gedausią'dovana į Lietuvą

Didžiai vertingas, bet pigus-

PAŽYMĖJIMAS

kolchozų pavadinimai: černia-
_ — - __ L _ Y-

nių tautu kūrinių... Ir todėl šalia' 
skambiausių lietuvių liaudies ir 
lietuvių kompozitorių dainų,

koncertuose bei dainų šventėse 
užima ir kitų tarybinių tautų 
kūriniai” (Kultūros Barai, 4, 
1966, p. 11). Ir pagarsėjęs Vals
tybinių liaudies dainų ir šokių 
ansamblis “Lietuva” vis labiau 
netenka savo tautini(>folklori- 
nio pobūdžio: drabužiai sustili
zuoti, nustoję tautinių bruožų,

įvairių geros kokybės prekių iš 
Svetimos Valiutos Krautuvių už 

| pusę kainos ar net pigiau.
i •
i Mes ką tik išleidome naują ka

talogą su vėliausiomis kainomis.
I Reikalaukite šio naujo katalogo 
| ir Įsitikinkite patys. Jis yra 

siunčiamas nemokamai. Jūs su-

BIAŪSL Jie yra bevardžiai.

Reikalaukite mūsų nemokamo 
katalogo.

Komjaunimo, Komjaunimo ke
liu, Komjaunuolio, Komunaro,

Express Corp.

tautos naikinimo dokumentus ir vaizdus. Įėjimas paro- 
don nemokamas.

uola”. Ši uola taip pat buvo turtinga dei
mantais, ir darbai buvo tęsiami.

Prospektorių sklypeliai buvo maži, - di-’ 
džiausi iš jų 9 x 9 metrų dydžio. Retas 
prospektorius turėjo du ar tris sklypelius 
greta vienas kito.' Prie tų sklypelių reikė
jo prieiti; reikėjo iš jų išvežti iškasamas 
žemes. Noroms nenoroms prospektoriams 
teko atsisakyti dalies sklypelių takams -iš
vesti. Pasiekus dar didesnį gyli, takai tarp 
sklypelių pradėjo griūti, siūbtelėjo pože
miniai vandenys, ir tolimesni darbai, kad 
ir su vietinių negrų pagalba, pasidarė ne
įmanomi.

Tik du žmonės — Cecil J. Rhodes ir 
Barnett'I. Barna to tepajėgė tęsti darbus. 
Abu jiedu buvo pralobę šiose kasyklose, ir 
abiejų rankose atsidūrė daugybė apleistų 
sklypelių. Cecil J. Rhodes vadovavo De 
Beer Minning Co., pavadintai vardu būro, 

. kurio fannojė buvo atrasta viena Kimber
ley distrikto deimantų kasykla. Jiedu su
prato, kad tolimesniam kasyklų eksplota- 
vimui reikalingos galingos mašinos ir mo
derni darbo organizacija, bet šiam tikslui 
buvo reikalingi daug didesni kapitalai, 
negu bet kuris iš jų galėjo parūpinti. Ne
sveika ’ tarpusfivė konkurencija, kuri- to
kiais atvejais neišvengiama, mažina pasi
tikėjimą kasykloms ir sunkina galimybes 
gauti kapitalų. Abiem liko tik viena — 
konkurencinė kova, kol vienas ar kitas 
bus priverstas pasitraukti i šalį.

Šių dviejų gigantų susikirtimas buvo 
toks stiprus, \ kokio kilo nežino jokių ka-

monizmu, Raudonojo Spalio, 
Raudonosios vėliavos, Raudono
sios žvaigždės, Rytų audros, So- 

repertuare rodomas “Tarybų j ciaiistinio kelio, Spalio, Spalio
Lietuvos žmonių gyvenimas”,is-

tų Sąjungai) ir didžioji tautų

sykių istorija. 1886 —1887 m. deimantai 
buvo praradęs vertę, kaip brangieji ak
mens ir buvo pardavinėjami pusiau bran
giųjų akmenų kainomis. Vienu metu dei
mantų kainos buvo tiek smukusios, kad 
gerų ir stambokų deimantų buvo galima 
gauti po 4 - 5 dol. už karatą. Abiem pusėm 
rimtai grėsė bankrotas. Cecil J. Rhodes 
buvo laimingesnis. Paskutiniu metu jis 
sugebėjo prisilrąukti talkon Rotchild ban
kų kapitalus, ir Bemato, pagaliau supra
tęs padėties beviltiškumą, pasiūlė kapitu
liuoti. 1888 m. visas Bemato nuosavybes 
Kimberley kasyklų .srityje už 5.338.650 an
glų svarų perėmė De Beers kompanija, ir 
padėtis buvo stabilizuota. Per eilę vėles
nių metų De iieers Consolidated Minnes, 
Ltd., taip po konsolidadacijos buvo pava
dinta ši kompanija, suėmė didžiąją dali 
deimantų produkcijos Kimberley ir kitur 
Pietų Afrikoje Į savo rankas, virto milži
niška finansine jėga, ir nuo- tada turi le
mianti balsą deimantų paskirstymo ir jų 
kainų kontrolėje visuose penkiuose konti
nentuose.

5.338.650 anglų svarų! Tai buvo milži
niška anuo metu suma, didesnė, negu 
300.000.000 dol. dabar. Bet nei De , Beėrs 
Minning Co., nei tarptautinis kapitalas, 
darant šią didžiulę pirkimo transakciją, 
nejautė jokio pavojaus. Nuo pat Kimber
ley deimantų kasyklų atradimo, tiksliau — 
nuo 1873 m. buvo aišku, kad čia yra visai 
kitoki deimantų depositai, negu visi iki 
tol žinomi, ir kad jie greit neišsisems. Vi-

pergalės, Spalio revoliucijos^

• - 
Second Floor

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

Prašykite mūšy nemokamo 
Katalogo.

Svarbi naujiena! Priimame už- 
f sakymus automobiliams ir

butams.,
£_______ < ' --Ė- i j

.......■1 " ■!" "

sos pagrindinės Kimberley distrikte dei- į žemės paviršių. Kas žino, gal šios gyslos
mantų kasyklos — Kimberley, De Beers, 
Dutoitspan, Bulfontein, Premier, o taip 
pat toliau esančios Jagersfontein, Koffy- 
fontein ir kt., kokiame žemės paviršiaus 
plote bebūtų išsimėtę, jų deimantai, iš es
mės nėra upių ar šiaip srovių sąnašų 
sluogsniai, bet įvairaus storumo deiman- 
-tingų uolų gyslos, beveik vertikaliai ne- 
riančios į žemės gelmes. Kitais žodžiais 
tariant, tai ne atsitiktiniai iš kažkur atneš
tų deimantų ištekliai, bet pirminė deiman- , 
tingoji uoliena, kurios deimantų lobiai ne
apskaičiuojami.

bai nevienodas. ^Skersiniame piūvyje jos 
dažniausiai elipsinės ormos, bet yrd* ir 
kitokių. Dutoitspaa gyslos storumas yra 
680 m. ilgio ir apie 180 metru pločio, De 
Beers — 288 m. ilgio ir 189 m. pločio, Kim
berley — 261 m. ilgio ir 198 m. pločio ir t*. 
Pati storiausia deimantingoji gysla yri 
1902 m. atrastų Transvalyje Premier ka
syklų (nesumaišyti su Premier kasyklomis 
Kimberley distrikte), kurios storumas 900 
x 450 m. Jų gylis nežinomas. Kai kur dei 
mantai kasami jau 1500 metrų gylyje, bet 
deimantingumas nemažėja.

žemės, gelmėse ir dabar susieina su’uoliem

gus akmenys. Pati uoliena žinomi kim- 
berlito vardu. Kartu su deimantais užtin
kami akmens yra granatai ir olyvinai.

Kimberley kasyklos aprūpintos moder
niausiomis mašinomis, kuriomis s gręžia
masi Į žemę, skaldoma ir sprogdinama 
brangioji uoliena, suskaldytos uolos iške-

mos į smulkiausius gabalus, iš kurių pa
galiau išrenkami deimantai. Į kasyklas 
-veda gilios šachtos, bet uolos laužomos 
koridoriuose, einančiuose horizontaliai su 
žemės paviršiumi. Iškelti į paviršių uolie- . j
nų gabalai suverčiami 2-3 pėdų storumo | 
sluogsniais ir bent pusmečiui paliekami 
saulei, vėj ims ir lietoms. T aip pagulė j usi 
uoliena suminkštėja, suaižėja. Tada ji 
trupinama milžiniškais presais ir plauna
ma vandeniu.

(Bus d&ugiau)

Kažkada, gal prieš dešimtis milijonų me
tų, didžiulis karštis ir milžiniškas spaudi
mas žemės gelmėse anglį pavertė nejsivaiž 
duojamo kietumo kristalais, iš kur jų da
lis šiomis gyslomis, tortūin tešla per gurnu '

:J>r*Sb^ą-—- - - -L-QT-niwojt wr
NAUJIENOS, CHKAGO 8,-fcU - MM

Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
■ Šveicaru laikrodžiai. • Taip fMt — kristalas, sidab

ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, Ill.
Tetef. 434-4660
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GERALDAS F. DA1M1DDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

rimčiau niekas- nenukentėjo

Kazimieras ir Juozas Pazarskai bei

YArds 7-1138-1139

REpuHic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

NARIAI:
. Chicagos 

Lietuvi:} 
Laidotuvių 
Direktorių 
Assočiacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

davinių tikslumu, tai 
s pravesti savo (atseit,

Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654 -

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

SKĖRIŲ RAJUMAS

Nepaprastai gerą apetitą turi 
^skėriai. Toną sverianti skėrių 
masė per kelias, sekundes gali su-

NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

‘ Pardavimas ir TCsyma* 
2644 WEST 69th STREET 

ToU REpublte M90
a ■ ertere «wt<« * v m a a K

Žydu Sabotas
Prae

SOPHIE BARCOS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,
1490 kiL A. M.

ciklai antradieniais ir
Trečiad. ir sekmad. o

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

fiMOtNO. AVFNUt

-—-——-"MIAMI* BEACH.<1, FLORIDA 

BLOKAS NUO PAJŪRIO 
Sophie ir Semico Welicka

deda nek ą atrau ti, vieni su ki
tais ginčytis, "karščiuotis. Daž
nai net ir apsistumdyti. Ketvir 
tadienį Kingery greitkelyje 
Įvyko didėlis automobilių su
sikimšimas ir automobilistų 
pusėtinas apsistumdymas. Tu
rėjo ir policija Įsimaišyti ir 
karinguosius automobilistus su 
tvarkyti.

Gal vienas, kitas automobi-

Tik Elbingo valstybinio archy- 
,vo dalis “išgelbėta”, bet paskiau 
turėjusi būti atiduota lenkams, j 
lygiai kaip ir Marienburgo pilies j 
archyvai ir Dancigo archyvai, i 
kurie-Jaritams Įsakius buvę per-1 
duoti lenkams. Iš Stetino vals
tybinio archyvus dingę 40 nuo
šimčių.

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

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

Karaliaučiaus universiteto 
bibliotekų nuostoliai

Vokiečių spauda skelbia, kad 
Karaliaučiaus universiteto bib
liotekos ir archyvai yra labiau
siai nukentėję nuo rusų, o Dan
cigo, Marienburgo ir Stetino — 
nuo lenkų.

Iš didžiųjų bibliotekų Kara
liaučiaus universiteto biblioteka 
1941 metais turėjusi 685,000 to
mų knygų, valstybinė bibliote
ka virš 100,000 tomų, o akade
minė biblioteka Braunsberge 
virš 80,000 tomų. Taip pat di
delius nuostolius turėję Kara
liaučiaus valstybiniai archyvai, 
kurių likimas esąs visiškai ne
žinomas; tas pats su Karaliau
čiaus universiteto archyvais ir 
diecezijos archyvais Fraūenbur-

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PČSLRS ir 

PROSTATOS,cHlRURGUA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

Ofiso telefu 776-2880
Nauja* rez. telef.: 448-5545

MATILDA SLENCH - SLANCAUSKAS 
(PAZARSKAITk)

Mirė 1970 m. birželio mėn. 10 dieną, 2:15 vai. popiet, sulaukusi 
84 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Dargiu km., Joniškio vals.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Palikę nuliūdę: vyras Jonas Slench, sūnūs Walter Sleneh, anū

kas Donald Slench, gyv. Tampa, Fla., anūkė Linda Deese, jos vyras 
Robert, gyv. Richfield, Minn., brolio vaikai — Dolores Pedersen, 
Charles Pazarskas, Helen Bordner ir jų šeimos bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
260S West 69th Street 

Chicago; Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Karstas oras, 
karštos nuotaikos

Cmcagos grenkeliuose vykst 
“remontas”. . Dėlei to tarpais 
labai sunku pravažiuoti, nes 
pusę kelio uždaroma. Važia
vimas sulėtinamas, susidaro 
ilgiausios eilės automobilių, 
kurie yra priversti stovėti arba 
tik vėžlio greičiu judėti. Dėl 
karšto oro automobilistai pra-

ORO VĖSINTUVAI 
TINKĄ IR Į 

SENIAUSIUS NAMUS

surašymas
Skelbiama, kad meras Dar 

ley . įsakęs pravesti • Chicagos 
gyventojų surašymą. Esą, vi
siems precinktų (rinkiminių

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARBINKIT ĖS NAUJIENOSE

CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad^ ketvirtai, 5—8, 
antrai 2—4.

■___________________________ •_______________ - • - __________________ -

Siūlys mokesčius 
padidinti gazolinui

Gubernatorius Ogilvie 
paruošęs planą, kuris bus 
teiktas svarstyti specialiai 
šauktam seimeliui. Tas planas 
liečia “gelbėjimą” Chicagos 
ir kitu- Illinois miestų susisie
kimo sistemos. Ir jis yra labai 
paprastas: dar labiau padi
dinti mokesčius, kad tuo būdu 
būtų galima sutelkti lėšų, rei
kalingų transporto sistemos 
opera vintui.

Seimeliui bus -pasiūlyta pa
kelti mokesčius gazolinui puse 
cento kiekvienam galionui.

-

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

W. 71st Street
GRoovehiU 6-2345-6

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiv atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Placa 
TaL- FRontiar 6-1882

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
fj» 12533
. Telef.

Pakeliamos geležinkelio 
važmos kainos

Illinois Central geležinke
lis pakels važmos kainas net 
32 nuošimčiais. Be to, bus Įs
teigtos važmos zonos ir kiek
vienai zonai nustatytos atitin
kamos važmos kainos.

Minėto geležinkelio patarna
vimu naudojasi tūkstančiai 
žmonių, kurie 'gyvena už Chi
cagos ribų, bet turi ’tarnybas 
bei darbus Chicagos mieste.

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
Į Ameriką.

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
Travel service bureau

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Teh 238-9787-8

Raz. t»L 239-4683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 37441012

(909 N. Michigan) svečiai bu
vo labai išgąsdinti, kai dešim-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

X*** namų, automobi-
f gy^Tbės. svei-
Į <Į katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

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

ML EDMUND L OARA 
L/vt W. 5t*t STREET 

, TeU GR 6-2400
«al pagal susitarimą: Pirmu, ketv. 

7—anuad, penkt 10—4, ir 
šeštad. 10—2 vaL _______

Rez, GI 8-0873

ML W. M. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

PERKRAUSTYMA1
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA 

R. $ E RE N A5 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-5C63

oii&JxRitn? pBciQ žydy po* 
puHariai vadinama Savaičių 
švente. Tai yra labai sena isto
rinė žydų šventė, pareinanti iš 
pirmųjų žemdirbystės laiku, 
kuomet izraelitai dagojo pir
mąjį žemės ūkio derlių po pa
bėgimo iš Egipto. Šventės esmė

jų šeimos.

Priklausė Lietuvių Literatūros Draugijai, Roselando' Moterų klu
bui, Bridgeport© Moterų klubui, Exmaineriu klubui ' ir LDS drau
gijai.

Kūnas pašarvotas Marquette Funend Home koplyčioje, 2533 W. 
71st Street .

šeštadienį, birželio 14 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Matildos Slench giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

' NuttMfe lieka:

Vyras, sūnus, giminė*.

Dėl informacijos prašoma skambinti tel. 927-1911.

Ustanumo arba liudeaio valamtoje 
gratiaurivs gėte ir vainikai, aatk> 
' pių papuošimai ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMBHTAS)

5525 So. Kartom Avo. — 5S64220

DR. FRANK PIECKAS 
UPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — fel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Atsiųsta paminėti
PLIENO SPARNAI. Met

raštis. I dalis. 1970. Metraštis 
skiriamas Lietuvos aviacijos 
50 metų sukakčiai paminėti. 
Turinyje daug Įdomios infor
macijos apie Lietuvos karinę ir 
civilinę aviaciją. Metraštyje 
paskelbti J. Rapšio.V. Pesecko, 
J. Narako, J. Krygerio, J. Česo 
nio, A. Gyso, S. Baipšio, S. Su
los ir E. Jasiūno straipsniai. 
Redakciją: V. Peseckas ir E. 
Jasiūnas, 2846 West 63rd Stre
et, Chicago, Ill. 60629. Leidi
nys gaunamas Naujienose, 
Drauge, Karvelio prekyboje, 
Marginiuose, Paramoje, Metraš 
čio redakcijoje ir pas liet spau 
dos platintojus. Kaina 2 dol

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

Tel„- HEmlodc 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 50629
-
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yra aukoti savo sody 
pirmuosius vaisius.

Šios šventės metu yra skaito
mi skyriai is biblijos, kur kalba
ma apie žydų tautos istorinius » 
religinius aspektus. Tie yra 
Exodus knygų 19 ir 20 skyriai, 
kuriuose žydams įiasą koja m a9 
kaip jų Dievas Jahveh juos pasi
rinko savo favorizuojama tauta 
ir davė jiems knygą Torah su 
Dešimtimi prisakymų. Kita per

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

BEVERLY HILLS GtfLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

pasėliųlta surašyti jų apylinkių gyven. 
tojus. Ypač kreipiamas dėme
sys Į tas vietoves, kur gyvena 
negrai.

Tas, taip sakant, privataus 
pobūdžio Sozas daromas dėl 
to, kad meras Daley abejojąs 
federalinės į valdžios pravesto 
gyventojų surašymo tikslumu. 
Esą, daugelis gyventojų nebu
vę aplankyti (ypač negrų dis- 
triktuose), todėl jie ir nesą Į 
sąrašus Įtraukti, o tuo tarpu 
tikslus gyventojų skaičius esąs 
būtinai reikaliiigas, nes nuo to 
priklauso ^rinkiminių apylin
kių sudarymas. Teisėjo Cam
pbell patvarkymu, rinkiminės 
apylinkės Chicagoje turės būti 
pertvarkytos pagal federali
nės valdžios gyventojų sura
šymo 1970; metais davinius. 
Kadangi meras Daley yra abe
jingas

privatų) čhikagiečių surašy-

knyga, kur nupasakojama, kaip 
buvusi pagonė Rūta (Ruth) 
perėjo Į izraelitų tikėjimą, ište
kėdama už žydo ir pareikšdama 
savo uošvienei Naomi: “Kur tu 
eisi, aš eisiu... Tavo žmonės 
bus mano žminės, tavo Dievas 
mano Dievas”.

Stebimės, kaip žydai per tūks
tančius metų, gyvendami trem
tyje, persekiojami, genocido 
priemonėmis naikinami ir viso
mis priemonėmis nutautinami, 
išliko žydais. Atsakymai yra 
tiek aiškūs, kad nėra prasmės 
aiškinti. Ta tauta yra stipri, 
kurios tikėjimas yra glaudžiai 
susietas su jos istorija. Tatai 
puikiai suprato izraelitų vadai, 
siekdami išsaugoti savo tautą 
gausingų nedraugingų svetimų 
tautų apsupime. Ką geresnio 
gali tautai duoti, kaip paties 
Jahvės (dievo) su tautos vadu 
Moze pasirašytą “Sutartį!”

Jei mes šiandien turėtume 
kad ir mitologiniai paverstų 
brolių Prutenio ir Vaidevučio 
“Testamentą”, būkime tikri, 
mes šiandien tebebūtume vie- 
ningesnė, taigi ir didesnė ergo 
ir galingesnė tauta bei valstybė 
negu dabar esame... jpr.

1410 So
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Lietuviu Brighton Parko Moterų 
Klubas rengia šaunų pikniką, birželio 
14 dieną, sekmadienį (Kay’s sode (bu
vęs Liepos, prieš Lietuvių Tautines 
kapines). Bus skanių valgių, gardžių 
gėrimų, šokiams gros George Joniko 
orkestras. Pradžia 12 vai. dieną.

Kviečia Komisija ir Valdyba

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švietos pusmetinis susirinkimas Įvyks 
sekmadienį, birželio 14 d. 1:00 vai. 
popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 So/ 
Halsted St. Narės malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug reikalų aptarti. 
Vasarą 3 mėn. nebus susirinkimų. 
Reikalui esant, kreipkitės į valdybos 
nares, nes šį sykį atvirutės nebus na
rėms siunčiamos. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

DR. V. P. TUMASOMS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso tetef-: HEmtoek 4-2123 
Rerid. M*f„- Gtbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
.valandos, skambinti telefoną HE 4-2123 
jei neatsffifeįita, tai telef. GI BG196

menamą bombą. Visiems sve
čiams buvo Įsakyta apleisti 
viešbutį. Atvyko bombų spe
cialistai ir atsargiai “išmonta
vo” pavojingą radinį. Pasiro
dė, jog tai buvo nudažyti me
džio gabalai, labai panašūs Į 
dinamito lazdeles.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

DR. ED. MARKŪNAS
■ ■ - - *>. ■ •-

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
■ ■ 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' ViDADS UGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel : WA 5-3099 

'■ -.  ■■u....,

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223

p. Šileikis, o. p.
WX ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojom*

v (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—K šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd SU Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid.: 388-2233 
OHSO VALANDOS.

firmadM kėtvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
entrad.. penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus. ■ T-l ---------  .. L
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

ML S. BIEZ1S
Talefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VįJ-: kas dieną po pietų 1-3; yak. 7-8 
iktadieniais. 
s uždarytas.

DR. ANNA BALIONAS
AKIM, AUHL MOSIU 
IR GSRKLM LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2^51 43rd STREBI
Otiio tsteh: PRospvcT 
iUxid. reUfu WAibrc^k 5-5076

nuo W iki 12 vaL ryto, 
ouo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta' 
ugoniūs ppnuna tik Mfetarua.

MINSKAS

HOME INSURANCE

irę Casualtv Company
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10 protestantu įravo 
nuo 5 iki 10 metų

Federalinis distrikto teismas 
Chicagoje po 5 savaičių posė- 
džiavimo nuteisė dešimtį iš vie
nuolikos kaltinamųjų sudeginus 
kariuomenėn šaukimo korteles 
ir sunaikinus šaukimo ofiso re
kordus.

Trys kaltinamieji, būtent kar
melitų kunigas Riddel, 40 hl, iš 
Milwaukee, Miss Linda Quint iš 
Chicagos ir vienas iš Bostono 
gavo po 10 metų kalėjimo ir 
dar po 10 metų sąlyginiai. Kiti 
septyni gavo pe 5 metus ir dar 
po 10 metų sąlyginiai, o vianas, 
kurs įžeidė teisiną, dar gavo 293 
dienas kalėjimo priedų.

“Jie padarė kriminalą turėda
mi piktą valią ... Tegul jie ran
da kur kitur pasaulyje tokią 
valdžią, kuri gintų asmens tei
ses kaip mūsiškė, kur kitur ga
limas toks teismas, kokį turėjo 
šię kaltinamieji”, pasakė teisė
jas Edwin Robson. - •

Paaugliu gaujos žudosi 
kaip tikri gengsteriai 
Antradienio vakare pusiau 

dešimtą valandą namų 4725 
Harrison St. praėjime pasigirdo 
šautuvų šūviai ir kaimynė pa
matė tris pusbernius išeinant su 
šautuvais. Kadangi matyti vai
kėzus su šautuvais nenaujiena, 
moteris nė policijai neskambi
nusi. Praėjime buvo rastas nu
šautas 16-metis Jive Five gau
jos “viceprezidentas” Kenneth 
Murphy, kurs buvo pasižadėjęs 
teisme liudyti prieš kito gaujos 
nario Memesio Mackdonaldo 
nužudymo kaltininkus balandžio

R.
Springs, 
degančio 
gieėiams 
choras,
Fausto Stroiios, išpildys nieni- 
nnę dalį, o to choro valdybos 
pirmininkas Vytautas Bilitavi- 
čius akordeonu išjudins daly
vius prie dainų pynės. Malonu 
pažymėti, kad Vyčių choras 
jau kelis kartus talkininkavo 
vilniečiams, neprašydamas jo
kio atlyginimo, šokiams gros 
Kosto Ramanausko vadovau
jamas orkestras.

— Kun. K. Juršėnas, Sibiro 
tremtinys, birželio mėn. 13 d., 
šeštadieni, 11 vai. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, minint Lietuvos 
okupacijos 30 meti] sukaktį 
bei baisiuosius birželinius ;įvy-

" ill Ifii rwtixw.. A 1.-ĮH p- UH III - HI |||M mu |M ||iHmBMMBL^-j-jMBMBMJMljmm«BWELRMJEEIimiMLBJBL-BJ_mi_LlJWi M l IMLI

Kas tik turi gera skoni,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPON1S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Auo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Passbook Sayings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Passbooks

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

SMS ARCHER ATĖNUS 
CHICAGO, ILLINOIS S0K2 

PHONE: 25M47I

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

$5,000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

INSURED

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — 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. HaJsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
V .... -■ . -.....    -

".......................... "..Kr m .......■' I
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

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

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

__  ^_.Liu.iiiiMiiMiMMeaMeeeeeeewMer^~~rT-------------------------------------------------- ’ .... . ,i -     >. i i iti ~i immxLlxJMMJI^
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3 dieną Du Murphy nužudyme 
įtariamieji suimti.

TRUMPAI

Joni-

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

Pašovė pašto prižiūrėtoją
, Chicagos vidurmiestyje, 10 

X. Clark, buvo sunkiai sužeis
tas Steve Belasco. Pašautas 
jis buvo pastate, kuriame dir
bo kaipo prižiūrėtojas. Polici
ją! jis pareiškė, jog jį pašovė 
anksčiau tame pasta-tc dirbęs 
asmuo.

Belasco buvo nugabentas į 
Henrotin ligoninę. Jo padėtis 
esanti kritiška.

PAKRAŠTYJE,
75 myHų atstumoje į pietryčius 
nuo ( liicagos, 18 mylių nuo Vai- 
paraiso, parduodami 4 akrai 
derlingos žemės, apaugusios 
įvairiais medžiais ir vaisme
džiais, moderniškai įrengtas ir 
gerai užlaikytas gražus 6 kam
barių namas ir garažas. Liga 
verčia savininką skubiai par

duoti su nuostoliais.

Kreiptis į savininką telefonu

— Vilniečių tradicinis 
nių laužas yra rengiamas š. m. 
birželio mėn. 20 d., 4 vai. p. p.

Bučo sodyboje, Willow 
Ill. Temstant, prie 
laužo, visiems čika- 
gerai žinomas Vyčių 
diriguojamas muz.

kad susitartumėte apžiūrėti.

kius, už bolševikų nužudytą
sias aukas ir visus okupacijų 
metais žuvusius lietuvius atna
šaus šv. Mišias. Prof. kun. Sta 
sys Yla, kaceto kankinys šių 
pamaldi^ metu pasakys pritai
kytą pamokslą. Lietuvių tautos 
vaikai ėjo ir eina dabar sunkio 
sios vergijos keliais, daugeliu 
atvejų kovodami ir mirdami 
už gimtosios žemės laisvę. Pri
siminkime juos birželio 13 mal 
doje, giliame susikaupime. 
Prisiminkime jų prašymą — 
nepamirškite mūsų, žūstančių 
kovoje už savo žemės laisvę. 
Juos prisiminsime skaitlingai 
dalyvaudami jų atminimui 
ruošiamose pamaldose.

— Čikagos šaulių Rinktinės 
Vadovybė praneša visiems šau
liams ir šaulėms, ka’d š. m. bir
želio mėn. 21 d., Vyčių Namuo
se, bus iškilmingai šventinama 
gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių 
kuopos- neseniai pasigaminta vė
liava. Raginami visi šauliai ir 
šaulės, uniformuoti -ar ne, tą 
dieną dalyvauti šioje svarbioje 
visiems šauliams šventėje ir at
vykti dar prieš 2 vai. popiet Į 
Vyčių Sodą, šaulės, kurios dar 
uniformų neturi, atvyksta tau
tiniais rūbais. Gali atsivesti sa
vo šeimas ir svečius, nes iškil
mingoji vėliavos šventinimo' da
lis- yra laisva visiems ir nereikia 
jokių pakvietimų. s

Čikagos šaulių Rinkt. Pirm.

— Solistas Stasys Baras ir so
listė Prudencija Bičkienė, birže
lio mėn. 13 d. Sheraton viešbu
tyje, Chicagoje, 505 N. Michi
gan Avė. dalyvaus Lietuvių Tau
tos Genocido parodos atidaryme 
ir ruošiamoje akademijoje — 
vakarienėje atliks meninę dali. 
Solistams akompanuos muz. 
Alvydas Vasaitis. Viešbutyje iš
kilmių pradžia 5 vai. 30 min. po 
pietų. Tiek Lietuvių Tautos Ge
nocido parodos atidaryme tiek 
ir ruošiamoje akademijoje — 
vakarienėje skaitlingas lietuvių 
dalyvavimas liudys, kad mes ne- 
pamiršome kenčiančios ir dabar 
naikinamos savos tautos.

Prašome talkos. Kas gali 
budėti Lietuvių tautos genocido 

(moterys, merginos, 
, registruokitės telefonu 

iki 9 vai. vak. kasdien 
ir teL 434-2165 po 9 vai. vak.

Genocido paroda bus išstatyta 
birželio 13—21 dienomis Shera
ton viešbutyje. (Pr).

Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Pr.)

♦ BALFO Piknikas jvyks bir
želio 21 d. Bučo darže. Visi lie
tuviai maloniai prašomi šią die
ną rezervuoti Balto piknikui ir 
savo atsilankymu paremti šalpa.

Visi, mieli lietuviai, turintieji 
tinkamų dovanėlių, prašomi jas 
paaukoti Balfui. Įteikti vietinio 
skyriaus pareigūnams. Balto 
skyriai prašomi neatidėliojant 
pradėti rūpintis dovanėlių tel
kimu.

Balto Apskrities Valdyba
(Pr)

HiLF WANTED — FEMALE 
D«rbiaink<v Reikia

'Work on mild and stainless steel and exotic metals.
Must have shop knowledge of blueprints. We offer good 

& many fringe benefits.
CALL OR APPLY AT

3737 W. Cortland Avenue

An Equal Opportunity Employer

STORE ROOM CLERK 
2 SHIFTS A\ AILABLE 

7:00 A. M. to 3:00 P. M. and 
3:00 P. M. to ll:00P. M.

PERMANENT 
Experience necessary

YA 7-5580 Ext. 280

of

IMMEDIATE OPENING

MACHINE OPERATOR
With mechanical background. Will 
be trained in use and demonstration 

the equipment. Grinding exper- 
ience helpful. Steady work.

Good starting salary. 
Company located at:

509 N. THIRD AVENUE
DES PLALX1£S, ILL.
ASK FOR MR. CESNO

827*8<S91

HELP WANTED — .MALE-FEMALE
Reikia Darbinmkv ir Darbininkių

COUNTER HELP
Full or part time. • 
Days or Nights.

Mature men and women.
No experience needed.

Apply in person.

11214 WEST GRAND 

Wolf Rd. and Grand)

PERSONAL
Asmenų Ieško

MEET YOUR IDEAL DATE

CALL

COMPUTA MATCH

623-1116

GENOCIDO PARODON 
ĮĖJIMAS NEMOKAMAS’ 

šeštadieni, birželio 13 d. 5:30 
vai. vakaro, Sheraton Kotelio, 
esančio 505 N. Michigan Ave., 
salėse atidaroma Genocido pa
roda ir Įvyks parodos atidary
mo banketas. Už vakarienę ban
kete teks mokėti, bet įėjimas i 
parodą nemokamas.

Būtų labai gražu, jei galimai 
didesnis lietuvių skaičius atsilna- 
kytų į parodos atidarymą. Kiek
vieno lietuvio pareiga parodą 
pamatyti. Kiekvienas lietuvis 
turėtų atsivesti savo draugus bei 
pažįstamus nelietuvius, kurie 
domisi Lietuvos ir lietuvių li
kimu. (Pr).

*■ 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
loniau kviečiame i talką ją užsi
prenumeruojant. /

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bar- 
caus, Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską Įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidimų 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 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. 
Tek: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

MtLf* WANTW — MMt 
Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Raikia 

.................
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person between 8:30 and 5 P. M.
DP SERVICE INC.

' 5505 No. (MENARD
774-2556 INCOME TA^ SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. — PRosi

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

LEONAS BEAL, ESTATE

Lake Shore Drive Apartmentui 
yra reikalinga 

NAMU ŠEIMININKĖ
Nuolatinis darbas nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Trumpos valandos nuo 
9 ryto iki 1 popiet. Susikalbėti an

gliškai. 45 dot savaitei. 
WH 34)836 

______ ____ s__________ j, _____ _
PADĖTI MOTINAI

Reikalinga vyresnio amžiaus moteris 
vasaros metui arba nuolatos įsijungti į 
i šeimą su 4 mokyklos amžiaus vai- 4 BUTŲ MŪRAS: 3 po 4 ir 1—7 
kais. Lengva namų ruoša, kartais vi- kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
rimas. Geri namai tinkamam asme- 
niui. Skambinkite 726-4723 šiokia
dieniais, arba 674-0162 vakarais ir 

savaitgaliais.

TYPIST — TOP SALARY 
BLUE RIBBON JOBS 

Good typing skills with above average 
wm Promotion oppor- StTSK' 

tunities available. Pleasant working J
conditions in modern office. Very 
convenient location. Excellent bene

fits include profit sharing.
Call Mrs. Metcalf, 641-5200, ext 311 NOTARY PUBLIC, INCOME TAX.

INSURANCE

Excellent salary and working 
conditions. 

Special benefits. 
5 day week.

Must drive. Private parking.
Call HA 7-4805'

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
Įsimylėsite iš pirmo pamatymo. Be
veik naujas 5% kambariu mūras. 3 
dideli miegamieji. Didžiai žavinga 
virtuvė su valgomuoju joje. Naujo 
stiliaus steinuoto ąžuolo virtuvės ka-

TYPIST Į binetai. 2 mašinų garažas. Visi pa-
45—50 W.P.M. Excellent salary & mosimai antra jai voniai rūsyje su ap- 
working conditions. Fringe benefits. nuo 2?tvyju°. Arti 62-ros ir 
Congenial co-workers. 5 day week. I?51!
Good transportation. Call any after- ?aJ* .^.u^ tikras — skambink stebuk- 

noon 2—5 P. M.
CHICAGO ASS’N OF COMMERCE 

& INDUSTRY.
CaH JACK CURRAN 786-0111.

TYPIST

Steady. 
37% hours per week. 

CaU RA 6-5622

A job-with the future for accurate 
tvpist experience. 
Immediate need.
CaU 726-5183 11—5 VAL., 6621 Sb. Fairfield Ave.

‘1% aukšto, 6 ir 5 kamb. mūras. Cent-, 
AAA EMPLOYMENT AGENCY šildymas, įrengtas skiepas. 30 

x-„ cTtTv pėdų sklvpas, medžio spintelės virtu-
lOZ j\O. MAIL vėsp PHa nat Uthnanian

TYPING — LIGHT WORK $18,900
Full or part time evenings. Air Fright 1% AUKŠTO pilnai atnaujintas iš vi- 
Operations Office. Must type well, daus ir iš lauko. 7 puikus kambariai 
Air fright experience helnful but not 4 dvigubo dydžio miegamaisiais.

.Malonus valgomasis. Pastoviai itai- 
Isvtas oro vėsinimas. 2 masinu gara- 
ižas. Arti 55-tos. 2 blokai i vakarus 
nuo Kedzie. Nepaprastai žemi mo
kesčiai — tik $117.00 metams. Var
dan laimės skambink Stebukladariui.

Skambink MICHAELS tuojau.
- 254-8500. '

necessary. Benefits. 
ABC AIR FRIGHT 

ROSEMONT. ILLINOIS 
2984320

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BEAUTY SALON

Oak Park.
Priced to sell. 

Reasonable terms.

848-1228

BRIGHTON PARKE 
savininkas parduoda mūrinį namą. 4 
butai ir gerai einantis biznis — taver
na. Pardavimo priežastis — mirtis 

šeimoje. Kreiptis
3000 W. 47th STREET

(prie Sacramento).

PARDUODAMA KEPYKLA
Pilnai įrengta ir aprūpinta visomis 

priemonėmis.
Virš 20 metu sėkmingame biznyje. 

Prašoma skambinti rytmečio 
valandomis telefonu

HU 6-8951

TSNUOMOJAMAS 6 kamb. 3 miegamų 
butas 2-me aukšte, suaugusiems. Mar- 

, quette Manor apylinkėje.
TeL 476-2534.

NEBRANGIAI IŠNUOMOJAMAS šva
rus miegamas kambarys, galima ga
mintis valgį. 6811 So. CLAREMONT.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS nau
jame name, (šviesus. didelis. Visi 

patogumai vieno asmens bute. 1 
4423 So. MAPLEWOOD AVE.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar..4t 2m*6 — PardavtaNrt žemi

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREHWtS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIAT AS — VERTIMAI.

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.

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

ladariuL
Skambink MICHAELS dabar. 

254-8500.

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

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

.PARDAVIMUI gražus, didelis dviejų 
, butų mūrinis namas Marquette Parite. 
•Geležinė konstrukcija nauja gazo šili
ma. 2 mašinoms garažas. Vieną butą 
greit galima užimti ir kaina prieina

ma. Skambinti 737-7201.

vėse. Prie pat Lithuanian Plaza.

$18,900

SAVININKAS PARDUODA 2 butu po 
6 kamb. mūrą Marquette Parke. Dvi
gubas garažas, rfisvs. apkaltas porčius. 

.925-7330

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange tstaigofi 
Pigūs automobiliu draudimai.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 406$ Acher, 
Chicago, III. 60631 Tot. YA 7-5980

SALI
Namai, — Pardaviawi

NAUJA VIETA
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 APARTMENTINĘ 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos Įmokėjusiam $15,000. Kaina . 
$45,000.

2 BUTU 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 pasifflvmas. $65,000.

4 BUTŲ MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nairia «wo šilima. Mar« 

ras 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas cazu. garažas. Arti 
visko, Marquette Parke.- S21.800.

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

NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So MAPLEWOOD AVENUE

Greitas fr tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės pjtešy- 
maL merai/tax ir įvairus kitokį blari-'

PERKAME. PARDUODAME^ MAI
NOME įvairaus flvdžio namus visur. 
Parūniname paskola- visokeriopą sp- 
drauda, veikia notariatas.

X Y W X V Y 1 t J XJ. - 
REAL ESTATE AND BUILDERS

’ 2658 WEST 59th. STREET

PARDUODAMAS mūririis 6' kainb. 
3 miegamų namas prie 72-ros ir, 
Talman.

TAIP PAT INVESTAVIMAS: 2 na
mai no 4 batus Willow Springs, UI. 
Susisiekimas Archer Avė.

TeL PR 8-2236 arba 257-5542.' -

PARDUOS NAUJĄ 8 PUTU NAMA 
Marquette Parke. $13.800 pajamų. 

Priims maža mainą.
TeL HE 4-2323

SAVININKAS PARDUODA 6 kamb.. 
3 miegamu mūro bungalow. Forma
lus valgomasis/pilnas beismontas 2 
masinu Garažas. Vistas eeramo stn- 
yvie. Grindys pilnai išklotos kilimais. 
Gera 7<’-ras |r Richmond Ave. apy

linkė. Vh« 20.000 dol.
Teiraukitės tel. WA 5-5840

BUILDER5 AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Trenrin naujus fr nerstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius fr 
Mr-eondltionlng 1 naujus fr senus na
mus. įrengiu vandens boilerius fr 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai fr garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste fr

Domas Žukauskas
HEATING A- SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 80609 

Tel.: VĮ 7-3447

t VISOKIUS STOTOS. rtaM Ir mrt. 
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME fr pataiso
me. Nudažome namus iš lauko fr at
liekame “tuckpolnting" darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

LA 1-3047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




