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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Tarybos posėdis 
įvyko birželio 19 d. New Yorke. Posėdyje dalyvavo trys Vliko 
Valdybos nariai, Tautos Fondo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybų atstovai ir 13 Tarybos narių. Pirmininkavo Ta
rybos pirm. Br. Bieliukas, Liet. Rezistencinės Santarvės atstovas, 
sekretoriavo A. Vaitekūnas, Ūkininkų Sąjungos atstovas. Taryba 
pagerbė neseniai mirusį Stasį Girdvainį, Lietuvos Respublikos Ne
paprastą Pasiuntinį ir Įgaliotą Ministrą prie šv. Sosto. . >

Tarybos pirm, pasveikino nau
ją Tarybos narę Rimą čerkeliū- 
nienę, pradėjusią atstovauti Ta
ryboje Lietuvos Socialdemokra
tų Partiją.

Dr. Br. Nemickas, -Valdybos 
vicepirm., ėjęs porą mėnesių 
Valdybos pirm, pareigas, plačiai 
painformavo Tarybą apie šio lai
kotarpio Valdybos veiklą.

Vliko valdybos veikla
Paruoštas ir pasiųstas memo

randumas Prezidentui Nixonui 
dėl Europos saugumo konferen
cijos, su Liet. Dipl. šefo min. St. 
Lozoraičio ir Vliko pirmininko 
dr. J. K. Valiūno parašais; ga
lutinai sutvarkytas Madrido ra-

IŠ VISO PASAULIO

Viena didžiausiu Amerikos geležinkeliu bendrovė yra Penn-Central. 
Viršuje matomam žemėlapyje parodyti visi bendrovė; valdomi ke
liai, o apačioje — jos turimas nuošimtis geležinkelio sistemoje. Ne
seniai bendrovė paskelbė bankrutuojanti ir pareikalavo valdžios 

paramos. i,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

reikalas, nuo birželio 1 d. ten nu
vykus kun. ~A. Tamošaičiui iš 
čikagos’*tparuoštas, atspausdin
tas Ir išsiuntinėtas Lietuvos 
SteigiamęjoiSeimo atstovų atsi
šaukimas (vien anglų kalba jo 
atspausdinta 6$00 egz.); pasiųs
ti protesto pareiškimai Jungt. 
Tautų Gen. sekretoriui ir UNES
CO pirmininkui dėl Lenino mi
nėjimų; išleista 300 egz. leidi-

ATREMTI KOMUNIZMO AGRESIJA
X -

MANILA. — Filipinuose prasidėjo Seato valstybių užsienio 
reikalų ministerių konferencija, jau 15-tas metinis susirinkimas. 
Dalyvauja Filipinų, Tailandijos, Australijos, Naujosios Zelan
dijos, Britanijos diplomatai bei stebėtojai iš Pakistano. Pran
cūzija, kuri irgi yra narys, neatsiuntė nei stebėtojo. Pietų Viet
namas, nors nėra narys, atsiuntė savo ministerį Van Lam. Ameri
kai atstovauja valstybės sekretorius Rogers, kuris savo pirmoje 
kalboje Maniloje pabrėžė Azijos tautų savarankiškumą ir pasiklio
vimą savo jėgomis. Seato organizacija buvo įsteigta 1954 m. ko
voti prieš komunizmo agresiją Azijoje.-

Sekreorius Rogers nurodė, kad 
Amerika padės Kambodijai gin
klais, tačiau skatino glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp kaimy
nų: Kambodijos, Tailandijos ir 
P. Vietnamo, kurie turėtų bend
romis jėgomis spirtis prieš bend
rą pavojų.

Tailandijos užsienio reikalų 
ministeris Thanant Khoman 
griežtai kritikavo “vakarų poli
tikus, kurie persekioja ir kriti
kuoja lojalius Seato narius”. Jo 
kalba buvo nukreipta prieš Ame
rikos senato “balandžius”.

Prezidentas Nixonas trečia
dienį paskelbė, kad jis paskyrė 
veteraną diplomatą David Bruce 
delegacijos vadu Paryžiaus tai
kos derybose. Pasitraukus am
basadoriui Lodge, Amerikos de
legacija neturėjo paskirto nau
jo vado ir komunistai tvirtino, 
kad jie negalį derėtis su tokia su
silpninto svarbumo amerikiečių 
delegacija.

David Bruce yra buvęs am
basadoriumi visuose svarbiau
siuose diplomatiniuose postuose: 
Londone, Paryžiuje ir Bonoje. 
Ambasadoriumi jis buvo prie 
prezidentų Trumano, Eisenho- 
werio, Kennedžio, Johnsono ir 
dabar Nixono.

.Į prezidento Nixono pasiūly
mus kalbėti dėl taikos Hanojus 
atsiliepė pasmerkdamas Ameri
kos politiką Indokinijoje. Ame
rika siekianti karą išplėsti. Mas
kvos komentarai irgi nepalankūs 
ir visai nemini Nixono taikos 
pasiūlymų.

♦ Praėjusią savaitę Indokini
joje žuvo 104 amerikiečiai ir 802 
buvo sužeisti. Vietnamiečių žuvo 
307, ir 1,067 sužeisti, o komunis
tų žuvo 1,984 kareiviai.

♦ Čikagos policija suima kiek
vieną, kurį nučiumpa atidarant 
miesto vandens hidrantus. Van
dens spaudimas dėl tokio atida
rinėjimo kai kur pavojingai nu
krito.

♦ Jungtinių Tautų sekr. U 
Thant išvyko į Ženevą. Jis pa
reiškė, kad Viduriniųjų Rytų tai
kos klausimu atsirado šiek tiek 
naujų vilčių. <

♦ Vakar 18 Izraelio lėktuvų 
dvi valandas daužė Egipto pozi
cijas.

♦ Prancūzijos prezidentas 
Pompidou pareiškė spaudai, kad 
tik deryomis galima bus sustab
dyti Indokinijos konfliktą. Jis 
patarė Amerikai savanoriškai iš
vežti visą kariuomenę iš Vietna
mo. ' 
ir Kinija.

NEW BRUNSWICK. — Am< 
rikos skautų organizacija daly
vauja liepos 4 d. minėjime. 
Skautai neš vėliavas iš Valley . 
Forge, Pa., iš Nepriklausomybės 
salės, Philadelphia ir iš William- 
sburgo, Va., į Washingtoną, kur 
įvyks pagrindinis ‘Tagerbkime - 
Ameriką” minėjimas. -.

SEGOVIA. —Ispanijoje pir
mą kartą viešai pasirodė prieš 34 
metus dingęs Mudrian miestelio 
meras, žmonės galvojo, kad jis 
žuvo civiliniame kare. Jis tačiau 
slapstėsi, nes bijojo valdžios 
keršto kaip tarnavęs respubliko
nams. Jis nutarė pasiduoti iš
girdęs apie amnestiją politiniam ? 
kaliniams. Policija jį tuoj pa-: 
leido.

LOS ANGELES. — Kaliforni- AMSTERDAMAS. — Vakarų pasaulyje vis dažniau pasirodo
joje į Kongresą buvo išrinkti du Sovietų Sąjungos slaptais keliais į vakarus atvežti dokumentai, 
r esp^ ibi i knn ąi, kurie gyrėsi vi—-I eigos aprašymai, sovietų cenzorių uždrausti spausdinti
siems esą John Birch draugijos rankraščiai ir sovietų imperijoje einą pogrindiniai isamizdat laik- 
nariais Tai kraštutinė dešinių^ Visa ta medžiaga į vakarus patenka įvairiais keliais,
jų organizacija, kuri iki Šiol kon-1 J®® išleidimas vakaruose surištas su dviem pagrindinėm lei- 

. tykiom. Viena yra Frankfurte, V. Vokietijoje, rįsų emigrantų 
o-rrzx-rwT -r i’ •• ĮJūrga^izacijos N. T. S. — “Valstiečių ir darbininkų sąjungos” ran-

. ^SKftRWE. —- Jugoslavijos ^ogi?> o kita yra Olandijoje, Amsterdame. - 
mieste Skopi;’e, kurį 1963 me
tais sugriovė žemės drebėjimas, Prieš metus trys olandai pro- = 
daugumas namų atstatyti. Da-

Vakarų pasaulyje vis dažniau pasirodo

grese atstovų neturėjo.
organizacijos N. T. S. — “Valstiečių ir darbininkų sąjungos” ran

Brandtas perdaug 
nusileidęs rusams 
BONA. — Vakarų Vokietijo

je daug kalbų sukėlė susitarimo 
su sovietais slaptas tekstas, ku
rį jau nuo birželio 12 dienos skel- 
bia konservatyvus laikraštis 
“Bild Zeitung”. Nežinia, iš kur 
jis gavo tą sutarties tekstą, ta
čiau jis sukėlė daug komentarų 
ir kritikos kanclerio Brandto vy

Derybose turėtų dalyvauti 1iausJT^e^
Pagal laikraštyje paskelbtus

- Generolas ..Weehler „pasi- ?!apto s™itanmo punktus Vokie- 
traukė iš Jungtinio kariuomenės ItlJa Pn^tant. psas Rytu Eu- 
štabo pirmininku. Toje vietoje1 ropos menas^skaitant siena tarp 
jis išbuvo 6 melus. Vokmtiju Pn-

pažįstama siena su Lenkija, pa-
♦ Kinija pranešė Maskvai, kad; reiškiama Bonos pritarimas Eu- 

ji sutinka priimti naują sovietų • ropos saugumo konferencijai, 
ambasadorių ir sunormalinti di- .pažadama netrukdyti Rytų Vo- 
plomatinius santykius. >

♦ Čekoslovakijoje iš pareigų' pažinimo ir atsisakoma 1938 me- 
buvo pašalintas 21 teisėjas^ kiti. tų Muencheno sutarties, kuri 
25 patys pasitraukė, šitaip ko- atidavė .Vokietijai Sudetų kraš-

kieti jai siekti tarptautinio pri-

ruosiąs Politinis jaunimo 'semi
naras Čikagoje; galutinai išsi
aiškinta ir susitarta su prof. dr.
Br. Kasiu dėl suredagavįmo Na-1 bar statoma sporto salė, kuriai 

projektą paruošė japonų archi
tektas, žemės drebėjimų specia
listas. Nauja salė nebijos ir sti
priausių drebėjimų.

TAIPĖJŲS. — Tautinės Kini- 
4ps diktatorius Chiang Kai She- 
kas pakeitė vyriausius kariuo
menės vadus. Kariuomenės kon
trolė ateityje bus jo sūnaus ran
kose.

munistai valo buvusios valdžios 
šalininkus. •

cių-Komunistų sąmokslo prieš 
Lietuvą dokumentų rinkimo; pa- 

* sirašyta sutartis dėl parašymo 
knygos apie nacių ir komunistų 
genocidą Lietuvoje; susitarta su 
dr. V. Sruogiene dėl parašymo, 
Lietuvos Steigiamojo Seimo, su
kakties proga, leidinėlio; pasiųs
tas Prezidentui Nixonui raštas 
dėl jo pagalbos Kambodijai.

Narių kelionės
Per tą patį laiką Valdybos na

riai buvo išvykę: Valdybos^yice- 
pirm. Informacijos reikalams J. 
Audėnas buvo Bostone P. Višči
nio vadovaujamos radijo valan
dėlės sukaktuviniam minėjime, 
dr. J. K. Valiūnas, prof. J. Puzi
nas ir Romas Kezys dalyvavo 
Jaunimo politiniam seminare ir 
spaudos konferencijoje Čikagoje 
ir skautų akademikų sueigoje; 
dr. Br. Nemickas dalyvavo agr.
J. Gilvydžio pagerbime Detroite 
ir turėjo sėkmingą Lietuvos rei
kalais pasikalbėjimą amerikie
čių laikraščio redakcijoje, kuri 
tą pasikalbėjimą aprašė. Valdy
bos pirm. dr. J. K. Valiūnas bu
vo Australijoje, kur lankė lie
tuvių kolonijas, ir Filipinuose, 
kur galutinai susitarė su labai 
galinga radijo stotimi “Veritas” 
dėl lietuvių kalba transliacijų 
nuo liepos | d. Sibiro lietuviams. 
Grįžęs iš Tolimųjų Rytų, dr. J.
K. Valiūnas skrido porą kartų 
Čikagon: vieną savaitgalį daly
vavo Jaunimo seminare ir spau
dos konferencijoje, kitą — Geno
cido parodos atidaryme. Be to, 
Vliko Valdybos atstovas Vokie
tijoje Valt. Banaitis dalyvavo 
Parlamėntanpkonferencijoj Mo
nako.

Daugiau darbų
Tarybos pirm. Br. Bieliukas 

informavo, kad jis dalyvavęs vi
suose Valdybos posėdžiuose, ku-

♦ Japonijos premjeras priėmė 
prezidento Nixono dukterį Julie 
ir jos vyrą David Eisenhowerius. 
Jie atstovauja Baltuosius Rū
mus japonų parodos Expo-70 
Amerikos Dienoje.

tą. Sutartyje sakoma, kad su
sitarimas šu sovietų vyriausybe 
ir derybos su Lenkija ir Rytų 
Vokietija turi būti laikomi vie
nos sutarties dalimis.

Jei tikrai tokią sutarti Brand- 
to vyriausybė sutiko priimti, jos 
laukia nemaža opozicija bundes- 
tage ir spaudoje. Vokiečiai dau
gumoje galvoja, kad buvo so
vietams per daug nusileista.

Naujas pasiūlymas 
arabu-žydų taikai 
NEW. YORKAS. — Keturių 

didžiųjų valstybių ambasadorių 
posėdyje sovietų atstovas Mali
kas pasiūlė Viduriniųjų Rytų 
taikai planą, kuriame įžiūrima 
nuolaidų. Nors tas planas pa
grįstas Jungtinių Tautų rezo
liucija, kuri reikalauja, kad Iz
raelis pasitrauktų iš visų arabų 
buvusių žemių, jame yra naujas 
dalykas — formalus taikos sto
vis.

Sovietų atstovas nurodė, kad 
Sovietų Sąjunga ir Japonija nė
ra po karo pasirašiusios taikos 
sutarties ir turi ginčų dėl kai

fesoriai; Jan Willen Bazemer, 
rusų istorijos profesorius Ams
terdamo universitete, Peter 
Brian Reddaway, rusų istorijos 
dėstytojas Londono Ekonomikos 
institute ir Karel van het Reve, 
rusų literatūros profesorius Lei
deno universitete įsteigė leidy
klą ir pavadino ją Aleksandro 
Herzeno fondu. Herzenąs buvo 
pirmas sovietų rašytojas, kurio 
raštai buvo išleisti vakarų pa
saulyje.

rferzeno fondas įsikūrė Am
sterdame, namuose, kur prieš 
II-jį Pasaulinį karą buvo olandų 
komunistų partijos įstaigos. Lei
dykla gauna aukų iš Olandijos 
visuomenės. Kartais iš jos rank
raščius nuperka komercinės kny
gų leidyklos. Fondo nariai ir 
darbininkai jokių algų negauna.

Iki šiol tas olandų fondas ga
vo iš Sovietijos ir išleido plačiai 
pagarsėjusius raštus: “Pavelio 
M. Litvinovo laiškai ir telegra
mos”, Andrei Marchenko “Ma
no liudijimas”, Andrei Amalri- 
ko “Nesavanoriška kelionė į Si
birą” ir to paties autoriaus: “Ar 
Sovietų Sąjunga išgyvens iki 
1984 metų?”. Dar neišleisti, 
rankraštyje tebėra Pavelio Lit
vinovo teismo eigos aprašymo 
rankraščiai, kurie sudaro 39Ž 
puslapius. Taip pat neišleistas 
Taškento teismo, kur buvo nu
teisti 10 Krymo totorių vadai, 
aprašymas.

Slaptų sovietų raštų leidėjams 
retai tenka rankraščius atrink
ti, nes pogrindyje su didele ri
zika ir pavojais yra parašoma, 
paprastai yra aukštos kokybės 
medžiaga. Pogrindžio veikėjai 
ilgas valandas praleidžia prie ra-

kurių teritorijų, tačiau abi vals
tybės raštu pareiškė norą gyven
ti taikoje ir tie pareiškimai da
vė pagrindą normaliems diplo
matiniams ryšiams. Panašią 
taiką galima būtų atstatyti ir 
tarp arabų valstybių ir Izraelio. 
Tokia taika būtų geriau negu 
laikinos karo paliaubos.

Izraelio kariuomenės vadai su
sirūpino dėl dviejų numuštų lėk
tuvų Egipte (šis pranešė numu
šęs keturis). Manoma, kad jau 
veikia sovietų pastatytos SAM-3 
raketos, kurių iki šiol Egiptas 
neturėjo, šios raketos esančios 
daug efektyvesnės už SAM-2, 
nuo kurių izraelitai pilotai jau 
moka išsisukti.

Amerikos rabinai

rie vyksta kas savaitę, rečiau
siai — kas dvi. Paskutinį kartą 
jis buvęs Tarybos pirmininku 
prieš pustrečių metų. Per tą lai
ką yra įvykę dideli pasikeitimai 
Vliko apimtyje: Vliko Valdyba 
šiandien turi daug daugiau dar
bų. Todėl Vlikui reikalingos 
daug didesnės lėšos ir gausesnis 
vykdomasis personalas. Valdy
bos narys Finansų reikalams 
inž. J. Valaitis glaudžiai bendra
darbiauja su Tautos Fondo Val
dyba, kuri sudaro gerą darbo 
grupę ir turį daug planų. Arti
miausiu laiku jie kreipsis į lie
tuvių visuomenę. Tarybos pir
mininkas tikisi, kad į jų kreipi
mąsi lietuviai atsilieps gausiai 
savo finansine parama Vlikui.

Abiejų pranešimai\susilaukė 
posėdžio dalyvių gausiiį paklau
simų. Visi dalyvavo diskusijo
se, reikalų svarstymuose\Numa- 
tyti kiti reikalai teko atidėti ki
tam Tarybos posėdžiui. Tafyba 
vieningai nutarė pasveikinti i _ . _
nuoširdžiai padėkoti Valdybosjšomos mašinėlės, neturėdami 
pirm. dr. J. K. Valiūnui už labai 
svarbų jo laimėjimą — gavimą 
“Veritas” stoties radijo trans
liacijų Sibiro lietuviams. (E)

perspausdinimo mašinų. Jų raš
tai rodo kokia priespauda ir par
tijos apgaulė viešpatauja Sovie
tų Sąjungoje.
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Sovietai savo erdvėlaiviu ir raketų iki šiol pasauliui nerodydavo, ta- . 
čiau paskutinį skridimą parodė net savo televizijoje. Paveiksle ma- 

’ tomas "Sojuz 9" erdvėlaivis prieš skridimą į erdves, kur du astro
nautai išbuvo 18 dienų.

■

FALLSBURGH, N. Y. — žy
dų ortodoksų rabinai Amerikoje 
susirūpino Naujosios Kairės ne
palankumu Izraeliui ir jaunų žy
dų indiferencija judaizmui. Ra
binai suorganizavo iš žydų pro
fesorių organizaciją, kuriai pa
vedės veikti į jaunus žydus, kad 
jie visai nenueitų nuo žydiško 
kelio, nenusisuktų nuo žydų in
teresų gynimo.

Amerikos žydų rabinai paste
bėjo, kaip ir visi kiti, kad Nau
jos Kairės veikėjų tarpe yra la
bai daug jaunų žydų. Rabinų 
Tarybos prezidentas Bernard 
Berzon pareiškė, kad “taktiškai 
anarchistinė, politiniai fašistinė 
ir morališkai nihilistinė kairė la
bai daufe kenkia Amerikos žydų 
bendruomenei ir Izraeliui”. Jau 
pasitaikė pasibais'ėtinų įvykių, 
kur žydai studentai šaukia, jog 
“reikia išlaisvinti Palestiną iš 
Izraelio agresijos”.

Nepaslaptis, kad jipių, hipių 
ir kitų revoliucinių organizacijų 
vadovybėse yra daug jaunų žy
dų. čia jie sudaro neproporcin
gą daugumą. Amerikos univer
sitetuose studijuojančių žydų 
esą 330 tūkstančių. •

Amerikos rabinams žydų ko
munistų veikla nebūtų tokia 
skaudi, jei tie komunistai reikš
tųsi tik Vietnamo, Kambodijos 
ar kitų Amerikos problemų sun- 
kinime.

Sibiro kankiniai
•

Nežinia kokiu būdu ir kuriais 
keliais JAV gaunama taip vadi
nama Sovietinio gyvenimo įvy
kių kronika. Ten suteikiamos 
smulkmeniškos žinios apie teis
mus už politinius veiksmus, už 
ranka rašytų slaptų raštų plati
nimą, viešus protestus prieš So- 
vietijog^ vyriausybės neteisėtus 
agėntų darbus ir panašiai.

Iš paskutinių tų pranešimų 
skelbiama, kad Mordvos vergų 
stovyklose, pačiose žiauriausiose 
sąlygose mirė šie lietuviai kali
niai:
....Juozas Lankauskas, gimęs 
1913 m., pasikorė 1969 m. gruo
džio 18. Buvo nuteistas 20 metų 
kalėti ir iš jų 12 iškalėjo. Jonas 
Sleda Kiavičius, gimęs 1902 m., 
mirė kalėjime 1969 m. gruodžio 
mėn.

Be to, ten pat mirė šie latviai: 
Jan Kapiciš, Viktoras Kalninš ir 
jaunuolė žirutė Geidanė, sulau
kusi vos 19 metų. Visi jie mirė 
1969 m. Iš tos vergų stovyklos 
retai kas gyvas išeina.

♦ Didžiausias pasaulio tran
sporto lėktuvas C-5 iš Amerikos 
išskrido į užjūrio karines bazes.

Tie žydai komunistai ta-

čiau, sekdami tarptautinę sovie
tų liniją, remia arabu pusę prieš 
Izraelį, o tai rabinams jau labai 
sunku pakęsti.

$
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Tie patys žmonės,
Pravažiuoti per JAV-Kanados 

shieną yra paprasčiausia, trum
pa ir gana simpatiška procedūra. 
Įvažiuojant į Kanadą, prie Ame
rikos muitinės visiškai nesusto-
jama, grįžtant nesustojama prie 
Kanados muitinės.

Sustojant prie muitinės, auto
buso konduktorius paprašo pa
ruošti savo identifikacijos doku
mentą kokį kas Turi ir beregint 
įeina muitininkas, paklausia iš 
kur, kiek ilgai mano pabūti Ka
nadoje, ar įveža ką nors nepa
prasto, betpats į čemodanus nė 
nepažiūri.

Liūdnesnis vaizdas buvo su 
- vienu kūtvėla (hippie), kurs kal

tūnais apsileidęs, kažkokiu mai
šu ir gitara nešinas, muitinin
ko lydimas, išlipo iš autobuso 
antrojo galo. Muitininkas nuve
dė jį prie lauke ištiesto ilgo sta
lo ir su aiškiai matomu pasišlykš
tėjimu dviem pirštais pradėjo iš 
jo maišo pešioti visokius skudu
rus. “Narkotikų ieško”, paste-

>

I

I 
i

kitas pasaulis
hipius geriau pažįstantis

bet 
bėjo _ 
keleivis.

Prisiminus kūtvėlas, atrodo, 
kad jie yra nebe tik JAV-bėms, 
bet ir Kanadai didelė sloga. Jie, 
lyg šarančiai, yra pakilę ir jų 
šiuo metu pilnos visos pakelės. 
Neseniai Woodstock, N. Y., įvy
kusiame jų “muzikos festivaly
je” buvo prisirinkę per 400,000; 
birželio 30 d. rengiamas didelis 
jų “rock” festivalis didžiuliame 
Winnipego stadiume. Panašus, 
tik kiek “kultūringesnis” festi
valis aną sekmadienio vakarą 
įvyko Grant Parke, Chicagoje, 
sutraukdamas nemažiau kaip 
30,000 kudločių ir šiaip žiopso- 
tojų, turinčių tvirtas ausis, ga
linčias atsilaikyti nesprogusias 
nuo “rock”'šimto decibelų “mu
zikos, kuri per garsintuvus dar 
padvigubinama.

Kas nors panašaus, matyti, tu
rėjo įvykti Kanados Vakaruose, 
nes, jau esant Kanadoje ir va
žiuojant Transcanada vieškeliu, 
kas pusė mylios stovėjo vienas

i 99 Mt

£

Austrijoje gimęs Toronto, Kanados skulptorius, grafas Alex von 
Svoboda sukūrė paveiksle matomą skulptūrą, kurios pagrinde didelis 
raudonmedžio kamienas, kurio tuščiame viduryje "auga" bronzos 

_ ’ medis. Skulptūra stovi Portland, Oregon.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

“ 1 mokama vieny
— metu certifi-

B A catams. Maži a u-
F/* sia $5Z000

ar daugiau

on 
investment 

account
on two 
years, 

certificates

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

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

Kas tik turi gerą skoni
Viską perka pas Lieponį!

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

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

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

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS D t., 336 psL 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl................... .............. ........
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL _______
Liudas Mikšys, IS iŠ ■

TU V A. 699 psl. ................. .I_______ ________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___

6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.
154 psl

7. Prof. V. Biržiška’r‘ SENŲJŲ *LiETŪVIškV’KNYGŲ^lsfb^
RlJAr du tomai, 207 ir 225 psl. __ i__ —___ $2.00 ir

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St< Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl_____ _____________

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

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .................. . ......
12. Dr. Antanas J. Gussen

13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.
14. ' ..............—
15.
16.
17.
18.

2.
3.

5.

$3.00
$2.00

IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE- 
.... .      $1100

$1.50

$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

Upytės Klubas
Klubo gegužinė įvyko birže

lio 28 dieną Bruzgulienės sode, 
i Piknikautojų atsilankė daug.

i sugeba. palaikyti tokį pavyzdin
gą ir gyventojams patogų tran

zitą.
(b. d.)

Prie bufeto dirbo Vilkas, Tra- 
ken, Pocius, Karpis ir šapelis; 
prie blynų — Marazas, Nebe- 
riezos, Šapelienė, K. Kriščiū
nas ir Sandarga. Virtuvėje — 
šarkienė. Radžiukėnienė, Prei 
dis ir Baličas. Prie saldainių 
Daujotienė ir Šulcą, prie bilie
tėlių Kalys ir Petkūnienė. Lai-

mes šulinį tvarkė Condux ir 
Radžiukėnas. Šokiams 'griežė 
A. Valiūno orkestras.

Kadangi tuo pat metu žaga- 
riečiai linksminosi buvusio 
Liepos sode, tai upytiečiai ir 
žagariečiai susimaišė, linksmi
nosi'ir drauge uliavojo.
Korės p.

Just take a SHARP look and listen!

fa
ra

Hlllllll
Winnipegas yra švarus ir mo-ar du kūtvėlos, dažnai “pats ir 

pati”, ir kudlomis apžėlę, skar- dernus. Nepaisant kur bevažia- 
malais apsikarstę nykščius aukš vome, nuo turistams regėtinų re
tyn iškėlę kiekvieno vakarų kryp ginių iki gazolino stočių, čiabu

viai “neriasi iš kailio” norėdami 
viską padaryti, kad tavo čia pa- 
buvimas būtų malonus. Vienas 
gazolino stoties' atendantas net 
nubėgęs į netolimą krautuvę nu
pirko ir mus apdovanojo suveny
rais — geriamais puodukais 
Winnipegui atminti.

Manitobos šimtmečio šventė
Kadangi šiemW Manitoba 

švenčia šimto metų sukaktuves 
kaip ji patapo provincija, kiek
vienai dienai per visus metus yra 
suplanuotas šventės. Turistų in
formacijos. biure prie Osborne 
street (Manitobos. seimo rūmuo
se. jpr.) gaunamos special ės ma- 
pos (žemėlapiai) su tiksliai nu- 
rodytojnis _ parengimų vietomis 
ir datomis., ■

Rytoj (birželio 30 d.) Janis 
Joplin rengia Winnipego Stadiu
me rock festivalį,‘j kurį iš visų 
pusių kutvėlbs (hippies) spie
čiais renkasi, nors hipiai ir čia 
kasdieniniai reginiai.-

Mes nutarėme/apeiti miestą 
vaikščiodami, kas čia lengva pa- 
daryti turint rankose miesto že
mėlapį. ,t .į <

- Winnipegas yra tiek švarus, 
kad visą laiką mes nepastebėjo
me net’gumos popierėlio numes
to žemėn. Jis taip pat yra ne
paprastai ramus; nuo atvažia
vimo mes čia nė karto neišgirdo 
me net automobilio ragą surė
kiant. Mr. Mateja .pastebi, kad 
cigaretės ir gazolinas čia bran
gesni — už pokelį cigarečių mo
kėję 70. c., o už galioną gazoli
no oi, 53 ir 57 > centus, bet pats 
primena, kad Kanados galionas 
yra visu ketvirtadaliu didesnis 
už amerikonišką galioną. Ame
rikiečių šiemet esą net 60% dau
giau kaip pernai ir vietų vieš
bučiuose sunku .gauti.

Red. Mateja baigia savo Win
nipego pranešimą žodžiais: 
“Winnipega apleidome šiandien 
(liepos 1 d.) apgailestaudami, 
kad jis nėra arčiau Chicagos.

Nuo savęs lieka dar pridėti, 
kad per kelis pastaruosius me
tus Winnipege priaugo keli di
deli pavyzdingi priemiesčiai, 
ypatingai išilgai Portage Avenue 
į vakarus, veik jau iki Heading- 
ly, ir Assinoboine paupiais. Jau 
mažiausiai pustuzinis aukštų 
“dangoraižių” stypso keliose 
miesto vietose; gatvės ir bulva
rai išpuošti ir tebeapsodinami 
medžiais ir gėlėmis. Bet visų pa
vyzdingiausia yra Winnipego 
miesto transportacija autobu
sais, kur už 25 centus gali su 
įvairiais persėdimais- apvažiuoti 
visą plačiausiai išsidėsčiusį mies
tą — nuo .St. Charles ar Toxedo 
iki Red River parko. Chicagos 
bašibuzukai beplėšdami po 45 
centus iš pensininkų už pusmy- 
Jio pavažiavimą, verčiau nuva
žiuotų į Winnipega pasimoky
ti, kaip pusės milijono miestas

timi ’ pravažiuoj ančio prašinėjo 
pavėžinti.

— Kas tokius baidykles gali 
drįsti vėžinti ? — paklausiau ka
nadiečio.

— Toks tokį veža, paaiškino.
Kūtvėlų “pilni” paplenčiai

Vis dėlto, matant šį masinį 
reiškinį, tenka rimtai susimąs
tyti, atsimenant, kad dar po ke
letas metų tos kanapių baidyk
lės bus suaugę žmonės ir įneš 
savo. įnašą Į artėjančios naujos 
gentkartės kraitį. Koks jis :bus 
toks, bet iš kraičio nebeišifiesi. 
Štai, ką apie “hipių kultūrą” pa
sakoja žinomasis Chicagos Dai
ly News kolumnistas Mike Roy- 
k0:.

Ausis kurtinančia “moderniš
ką muziką. — rock” prieš keletą 
metu “išrado” vienas baltaodis 
turtingų tėvu sūnelis vardu 
Riek, savo “muziką” pavadinęs 
“rock”, o pafe^ save pavadinęs 
“Ištiža Gyvuliu” (Slobbering 
Beast). Prieš tai, “blues” muzi
kos išradėjęs (is “blues” išsivys
tė “rock”) taip pat baltaodis pa
siturinčių tėvų sūnelis Peter, vė
liau pasivadino “Senu Išplaktu 
šuniu”. Instrumentus tai muzi
kai — gitaras pritaikė vėl kitas 
baltaodis jaunuolis Tod/ savo 
vardą pakeitęs į “Pūliuojantį 
Siautulį” (Festering Rage)... 
“Žymiausi” tos muzikos solistai 
vadinasi Žvengianti Kajote (Ba
ying Coyote) ir šlubuojantis Ba- 
bunas!

jection, cross modulation and IF rejection. 
Input and output jack for otheę optional com
ponents. Like the Sharp 4-speed stereo rec
ord changer; 8 track car

tridge tapedeck; cassette

Take a Sharp look at tomorrow’s sound. At e 
price you can afford today. A powerful FM/ 
AM/FM-Stereo tuner-amplifier with matched 
speakers. All handsomely finished in solid 
walnut. FET (field effect transistor) front end and tape recorder decks;, 
for greater sensistivity and strong image re- stereo headphones. MODEL STA-Tf

GLASER’S FURHiTORE AND APPLIANCE COMPANY
3. AVE. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Šitie neabejotinai įneš savo 
“kultūrą” į- literatūrą ir šeimy
ninį, visuomeninį bei politinį gy
venimą...

Winnipego miestas prasideda 
dar toli pietiniame priemiestyje 
Pembina Highway puošniais mo
teliais, kavinėmis, patarnavimo 
stotimis ir dažnai ant stiebų ple
vėsuojančiomis trijų rūšių — 
Kanados, Anglijos ir Jungtinių 
Valstybių vėliavomis. Visa tai 
amerikiečiams, kurių doleris kad 
ir tiek jau nusmukęs, dar yra 4.1 
centais brangesnis už kanadiskį.

čikagiecio komplimentas 
Winnipegui

šį kartą Winnipegui pagyras 
tegul pasakoja kitas, žodį par
duodu Chicago Tribune Auto 
skyriaus redaktoriui James Pla
tėja, kurs straipsnyje “Raudo
nas kilimas turistams Winnipe- 
ge” rašo:

Kur bevaikščiotume, Winni- 
pege jauti, kad kiekviename žing 
snyje po kojų yra raudonas kili
mas.

Mes prieš ketvertą dienų iš
važiavome iš namų patikrinti, 
ar tikrai ir dėlko taip yra, kaip 
Chicago Motor klubas tvirtina, 
kad čikagiečiai vis labiau pamėg
sta keliauti į Winnipegą. Įvažia
vę į Winnipega po kelių minu
čių mes jau žinojome dėlko. .

• Highest savings interest rates allowed by law.
• Compounded Daily (Paid Quarterly)

ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE MIN. TERM

CERTIFICATE.
. ACCOUNTS 6.18% 6.00% ; s5,000 TWOYEARS

DEFERRED 
INCCHE PL&N 

ALSO AVAILABLE 5.92% 5.757c n,ooo ONE YEAR

PASSBOOK
, ACCOUNTS 5.397o 5.257o £50 ; 1 MONTHS

— ...
can be added 

to at any 
time 5.13% 5.00% NOXE ROHE t

, „ DANTYS, 158 psl., minkštais 
viršeliais $2.00. kietais ____ ....___________________

. " — ’ L ______________

Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psL __________
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ..... ..........
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė. Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ____
Kip-is Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA. 

310 psl. ...... .................. . ..... -................... ..............
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 

angliškai. —..—.... ■.--------------ž______________

ASSETS OVER $145,000,000. " RESERVES OVER $12,400,000.-$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$^.W 
$4.00 
$230 
$6.00

19.

20. Pranys ~Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
• 21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _____

22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl._____

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

ord erių, .šiuo adresu:

1729 So.Haisted St., Chicago, Ill. 60608

Savings and Loan Association of Chicago
,4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 847-1140

SERVICES ■ A Variety of Insured Savings Plans ■ Home Mortgage Loans ■ Christmas Club Accounts
> Vacation Club Accounts ■ Travelers Checks ■ United States Savings Bonds /'*" 

.... ■ Free Savings Transfer Service ■ Free Parking - {

OFFICE HOURS « Monday. & Thursday, 9 a. m. to 8 p. m. ■ Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4 p.m.] 
w Saturday, 9 a. m. to 12 Noon ■ Wednesday, no business transacted
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' r ■ ■
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SLA PAMINĖJO S'
Pulk. Kazys Škirpa, 

Seimo narys, pasak

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje.-ileus dešimtmečius kovo
jęs dėl l ietuves nepriklausomy
bės ir laisvės, džiaugėsi, kai Lie
tuvoje buvo- sušauktas Steigia
masis Seimas, šių metu gegu
žės 15 diena suėio lygiai 50 me
tų nuo Lietuvos Steigiamojo Sei
mo pirmojo susirinkimo. Pirmą 
karta lietuvių tautos istorijo
je visu krašto gyventojų buvo 
išrinktas seimas krašto kons
titucijai nūstatyti.

'SLA vadovybė pakvietė pulk. 
Kazj Škirpa pasakyti pagrindinę 
kalbą Steigiamojo Seimo sukak
čiai paminėti. Kazys Škirpa bu
vo Lietuvos kariuomenės orga
nizatorius, kariuomenės štabo 
viršininkas, bei; jis taip pat bu
vo ir Steigiamojo Seimo narys. 
Pulk. Škirpa pirmąją SLA seimo 
dieną pasakė tokią kalbą:

Jaučiuos ypatingai pagerbtas, 
kad buvau paakintas tarti, kaip 
buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys, žodj jūsų gilių tradi
cijų ir didžių lietuvybei nuopel
nų organizacijai šia jos pažymė
tina' proga. Tatai yra man juo 
labiau malonu, kad politinė sro
vė, kurios sąrašu aš buvau Į St. 
Seimą išrinktas, skaitėsi savo 
politine idealogija bei kudirkiš
kuoju demokratiškumu giminin
ga jūsų Susivienijimui, kaip se
niausiai Amerikos lietuvių tauti
nei liberalinei organizacijai.

Tik nesijaučiu tikras ar įs-

Lietuvos Steigiamojo 
e pagrindinę kalba

tengsiu patenkinti viltis, kurių 
dedate į mane, kaip jūsų prele- 
gęntą. nes jau turime suėjusius 
visa nusšimtį metu nuo St. Sei
mo išrinkimo ir laiko migla ne
išvengiamai daug ką apklojo pa- 
mirštimi.

Kaip žinote, artėjant Lietu
vos St. Seimo 50-metinei sukak
čiai, tiloo šio krašto lietuviškoje 
spaudoje gražių bei turiningų 
straipsnių apie Steig. Seimo iš
rinkimą, jo pagrindinius aktus 
atsikūrusios nepriklausomos Lie
tuvos valstybės sutvarkymui de
mokratinio valdymosi pagrin
dais, kokių reikalingiausių ūkio 
ir socialinių reformų jis padarė 
ir kaip sunkiomis, kartais net 
audringomis, aplinkybėmis jam 
teko dirbti...

Laiko sutaupymui viso to čia 
nekartosiu. Tiems iš jų, kurie 
minėtų straipsniu nebuvote skai- 
te, patariu-mesti žvilgsni Į pa
skutinę “Sėjos” laidą, kur yra 
tilpęs gražiai sutrauktas Liudo 
Šmulkščio straipsnis, su dato
mis ir labai vaizdingais duome
nimis apie St. Seimo atliktus 
darbus.

Iš savo pusės aš apsiribosiu 
pasisakymu apie St. Seimo atsi
radimo kelią ir apie jo neišblun
kančią iš istorijos reikšmę lie
tuvių tautai ne tik anuo metu, 
bet ir . šiais laikais, kada vėl esa
me priversti sielotis dėl to, kaip 
iš naujo atgauti Lietuvai laisvę 
ir valstybinę nepriklausomybę.

Kelias į St. Seimą prasidėjo 
ne nuo tada, kai 1920 metais ba
landžio 14-15 dienomis galėjo 
faktiškai įvykti jo rinkimai, bet 
ėjo lygiagrečiai su lietuvių tau
tos tautiniu atsigaivinimu, nuo 
Viųco Kudirkos laikų, per 1905 
metų tariama Vilniaus Didiji Sei
mą. Petranilio Seimą. 1917 me
tais. lietuviu konferencija Vil
niuje, 1918 m. vasario 16 dienos 
akta anie paskelbimą Lietuvos 
nepriklausomvbės. kurios reali
zavimo pradžia buvo Lietuvos 
kariuomenės kūrėiu-savanorių 
pašaukimas prie ginklo 1918 me
tų gruodžio mėn. gale. Pora die
nų prieš tą lemtinga žygį, de
mokratinė 31. Sleževičiaus Vy
riausybė, kuri buvo apjungusi 
atstovus nuo visų mūsų politi
nių srovių ir net nuo tautinių 
mažumų — baltgudžių ir žydų, 
— savo gruodžio 26 d. deklaraci
joje Įsakmiai pareiškė:

“Svarbiausias Vyriausybės už
davinys privesti šalį prie Stei
giamojo Seimo, kuriam teks nu
statyti Lietuvos valdymo for
mą ir įvykdyti visą eilę socia
liu reformų”. V *

Tai buvo daug žadas Įsiparei
gojimas, bet tada dar' sunkiai 
įvykdomas, nes krašte tebebuvo 
vokiškieji okupantai. J jų vie
tą, jiems palaipsniui atsitrau
kiant i savo Vaterlanda — Vo
kietiją, jau veržėsi visų frontu 
iš slaviškųjų rytų raudonosios 
armijos bandos. Jos net jau ar
tėjo Vilniaus link ir buvo prasi
skverbusios iki Panevėžio ir gi
liau Į Lietuvą.

Veikusi prieš tai pirmoji Lie
tuvos Vyriausybė su prof. A.

IBM technikai sugalvojo savo naujiems komputeriams naujo pavi
dalo korteles, įdėtas į plastmasinius žiedus.

vilionių. Ginkluotos pajėgos or-s lemtingu momentu, besąlyginiai 
ganizavimo požiūriu, sakyti Vy-1 stojo tai vyriausybei į talką: iro- . 
riausybės socialių reformų už-įbilizavo visas savo praktiškas 
tikrinimai ir kad bus St. Seimas ■ galimybes paakinti krašto jau- 
greitai sušauktas visoms proble- j nuomenę suskubt prie ginklo Te
moms išspręsti, cementavo visus! vynei — Lietuvai gelbėti.
tuos, kam patikėtas ginklas, Į Ypatinga šiltu žodžiu noriu čia 
pilną vienybę po Lietuvos nepri- prisiminti ta didelį vaidmenį, ku- 
klausomybės vėliava. Man ne- rj fame lemtingame tautos sąjū- 
kartą teko girdėti iš kareivių,; ^vje suvaidino lietuviškoji ku- 
kuriems vadovavau, pareiškimų: nicija ir Ketuvė _ motina Mal. 
mums nėra ko mokintis iš rusų da f Dievą 5r dvasiškojo ganyto- 
— maskolių; sa\o pačių kuria-(j0 jod^iu ta, mūsų kunigija 
mą valstybę St^ Seimas, kaip, drasjno jaunuolius ryžtis aukš- 
žmonių laisvai išsirinktas, mo- ėjausjam pasiaukavimul Tėvynės 
kės išmintingiau tvarkyti, kaip jaj)UĮ jr pjevo garbei, o lietuvė

— motina laimino, kad ir su aša
ra akyse, savo sūnus kario žy- 

Savanorių greita susitelkimą' ffbii ir kad, ji sėkmingai atlikus 
!— grįžtų sveiki...

(Bus daugiau)

kokie svetimieji Įsibrovėliai, kas 
jie bebūtų.

į atsikuriančios Lietuvos ka
riuomenės pulkus lėmė ne vien 
naujosios Vyriausybės blaivi so
cialinė koncepcija kovoje su bol-

Ypatinga šiltu žodžiu noriu čia

WASHINGTON AS. — Teisin-
sevizmu, kiną rusai nešė Į mūsų ; eumo departamentas patenkin-

Jums veltui...
“Gemblerio” indų 
komplektas 
lengvam gyvenimui
Nuo Jūsų tarnautojų

Vasara kviečia lengviau gyventi ir Jūs būsite ypatingai patenkinti 
poilsio valandomis, naudodami parankų lėkščių ir indų komplektą. Jie 
yra pagaminti iš stiprios plastikos. 4 lėkštės ir bokalai yra puikūs pa- 
vėsiavimams kieme, paplūdimiuose, piknikuose ar lengviems pietums. 
Tą komplektą galima jplauti indų plovimo mašinoje. Prie komplekto 
yra dvi kortų kaladės ir užrašams knygelė.

Kviečiame priimti šią dovaną atidarant naują taupymo sąskaitą su 
500 dol. ar daugiau arba pridėti tokią sumą ar daugiau prie Jūsų esa
mos-sąskaitos. šv Antano Taupymo bendrovė siūlo platų taupymo pla
nų pasirinkimą, tinkamą Jūsų reikalavimams. Tik viena dovana šei
mai. šis pasiūlymas galioja iki liepos 12 d; Dovanos paštu ncsiunčia- 
mos. Prašome paskambinti ar atvykti šiandien.

1447 South 49th Court
' Getro, Illinob 60650

PHONIi 656-6330 JOSEPH f. GRIBAUSKAS, EXtC, MCJ
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Voldemaru priekyje nieko ap
čiuopiamesnio kraštui nuo išori
nio pavojaus apginti nebuvo su
spėjusi suorganizuoti. Tokiomis 
aplinkybėmis naujajai Vyriau
sybei prisiėjo imtis desperatiš
kų priemonių, kad kuoskubočiau- 
siai sudarius nors kiek ginkluo
tų pajėgų gynimui Lietuvos nuo 
jai jau gresusio mirtino pavo
jaus, kai ji faktinai dar nė ne
buvo suspėjusi prisikelti.

Jūsų prelegentas, tada dar 
jaunas karininkas vos apie 24 
metus amžiaus, tuo metu dirbau 
Apsaugos štabe. Kaip ir kiti ma
no kolegos, lietuviai karininkai 
sakytame štabe, svajojau apie 
savos ginkluotos pajėgos suda
rymą ir buvau, dar prie prof. A. 
Voldemaro Vyriausybės, paruo
šęs projektėlį pradėti kariuome
nės organizavimą nuo savanorių 
pašaukimo ir buvau tam reikalui 
nustilizaves atitinkamą savano
riams pašaukti atsišaukimą į 
tautą. Tada, žinoma, dar nega
lėjau numatyti, kad tam atsi
šaukimo projektui bus vėliau 
lemta pasidaryti vienu iš gra
žiausiu Lietuvos karinės pajė
gos organizavimo dokumentu.

Mykolui Sleževičiui perėmus 
vadovavimą Vyriausybei, aš bu
vau paprašytas patarimo nuo ko 
griebtis skubiam ginkluotos pa
jėgos sudarymui- Išėmęs sakytą 
mano projektą iš štabo bylų, jį 
įteikiau naujosios Vyriausybės 
galvai, šį kartą jis kliūčių nebe
sutiko, bu vo M. Sleževičiaus Vy
riausybės priimtas ir nedelsiant 
savanoriai buvo pašaukti. Pa
šaukimo tekstas visiems gerai ži
nomas ir todėl jo nekartosiu. 
Tepastebėsiu, jog be savanorių 
pašaukimo mūsų kariuomenė 
vargu ar bebūtų susiformavusi 
ir todėl St.- Seimo vargu ar be
būtume susilaukę.

Noriu pastebėti, jog naujosios 
Vyriausybės deklaracijoje pa
brėžiamos socialinės reformos 
nebuvo tik propaganda. Toje pat 
deklaracijoje pasakyta:

— Pirmoj eilėj prieš mus sto
vi žemės reforma ir darbininkų 
būties apsaugojimas.

— Vyriausybė pasirūpins, 
kad bežemiai ir mažažemiai tu
rėtų žemės... žemė turi priklau
syti tiems, kurių rankomis ji 
dirbama.

— Darbo ir darbininkų reika
lai... mes juos statome eilėj tų 
klausimų, kurių sprendimo rei
kia imtis tuojau, nieko nelau
kiant.

— Vyriausybė kuo greičiausiu 
laiku pasistengs pravesti draudi
mo nuo ligos, sužeidimo ir se
natvės įstatymus, o lygiai tinka
mai pastatyti darbo apsaugą su 
tinkama darbo apsaugos priežiū
ros organizacija, dalyvaujant 
joje pačių darbininkų organiza
cijų atstovams."

— Vyriausybė pasistengs kuo- 
greičiausiu laiku pravesti įstaty
mą apie darbo dienos sutrumpi
nimą ligi 8 valandų.

Kovos su bolševizmu aplinky
bėmis, tie naujosios Vyriausy
bės įsipareigojimai prieš tautą 
ir jos darbo žmones turėjo dide
lės reikšmės. Jie lenkė plačią
sias mases į lietuviškojo valsty
bingumo bei patriotinio pašiau-]

kraštą ant jų raudonosiom armi- Amerikos-Meksikos. bendra- 
jos durtuvų. Tą nulėmė lietuviš-Į darbiavimu kovoje prieš narko- 
kas patriotizmas, pirmoje eilėje tiku Įvežimą iš Meksikos. Ten 
tai, kad visos mūsų politinės sro- valdžia sunaikino 5,74.5 akrus

kavimo kelią, ir jas imunizavo j vės, kaip apsijungusios į tauti-. aguonų pasėlių ir. 44 tonas ma- 
nuO komunistinės propagandos 1 nės vienybės Vyriausybę kraštui rijuanos.
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PER ANNUM o PER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM 0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1009

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
_ _ and Loan Association

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

45 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

i

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.

UNIVER!
Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais x Tek 421-3070 ’
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Amerikos 194dienis
Rytoj bus švenčiama :oji. švenčiamas 

Amerikos nepriklausomybntadienis.
Praeityje Amerikos ybės paskelbimo 

šventės būdavo labai iškiiamos. Sakomos 
patriotinės kalbos, pabrėzusomybės atga
vimo reikšmė, padaryta p;

Šiais metais irgi bustriotinės kalbos. 
VVashingtone organizuojan)iena, kuri, ga
limas daiktas, sutrauks tūūkstančius žmo
nių. Prieš kiek laiko preznas vienoje savo 
kalboje pareiškė, kad, giraikas kalbėti ir 
apie tai, kas gera yra Air esą, privalome 
mylėti Ameriką. Bet mylėd to, kad ji yra 
galinga ir turtinga, bet dėa geras kraštas 
gyventi ir mes galime priskad jis pasidary
tų dar geresnis.

“Geras kraštas gyventai skambi lyg 
koks paradoksas, kai laik po dienos rašo 
apie visokiausias šio kraštoai miestuose nu- 

• sikaltimai didėja, kai univatai tiesiog maiš 
tauja, kai vis nesiliauja ra

Ir tai dar nėra viskas. Klausias dėmesys 
į tai, kad netnikus Amerikžkiu kraštu, kur 
žmonės užtrokš nuo užteršmdenvs bus tiek <✓ 
užteršti, kad sudarys pavojikatai.
- Vis labiau ir labiau pall Amerikoje mi

lijonai žmonių skursta, nedmiriauja.
J Kai visa tai diena po dna, tai susidaro 

toks įspūdis, jog Amerika jveno, jog ne tik 
nebėra -‘geras kraštas gyvo tik priešingai 
— vis labiau darosi tokiu kvenimas darosi

V

vis sunkesnis, rvis'blogesnis,jsnis.
Bet ar iš tiesų taip yra ir Amerika per

gyvena didelę krizę, o praeis joje, kaip sa
koma, buvo rožėmis išklotai jokio teršimo, 
nebuvo nei skurdo, nei riaų nei kitokių ne 
gerovių?

Amerikos 194-to gimtaešeši žymūs isto
rikai pareiškė savo nuomortinę Amerikos 
būklę, jos pergyvenamą kri:

Įdomiausią ir būdingiar išreiškė Daniel 
J. Boorstin, kuris vadovaiian institucijos 
mokslo ir technologijos mupasižymėjęs is
torikas. Jis sako, kad amenbiau- pasiduoda

Susirinkimą atidarė Būga 
pakviesdamas į prezidiumą LB 
pirmininką Juškevičių ir Skly
pų Savininkų Draugijos pirmi 
ninkę Giedraitienę. Sekreto
riavo Radzvickas. '

Juškevičius sveikinoJ^egį už 
neatlaidžią kovą, kovojant dėl 
lietuvių katalikų tautinių ir 
religinių įsitikinimų.

Pakvietus Regį kalbėti pub
lika jį pasitiko ilgais plojimais. 
Regis savo kalboje pastebėjo, 
kad šią kovą privalėtų vesti 
kunigai ir bažnytinė hierarchi
ja. Keista, bet jau yra faktas, 
kad dėl lietuvių katalikų pa
garbaus laidojimo tenka vesti 
kovą su bažnytine hierarchija 
patiems pasauliečiams.

Sakė, kad kaikurie kunigai 
teigia, esą tą “netvarką” kelia 
tik “dypukai”. Jis užtikrino, 
kad į šią kovą daugiausiai įsi
jungė senieji ateiviai ir Ameri
koje gimę lietuviai. Dypukai
daugumoje gana pasyviai laiko- Sakėsi skaitęs Archidiocezi- 
si ir mažiausiai prisideda.

Aiškino, kad dabartiniai pa
lengvinimai laidoti pagarbiai, 
prie duobės, yra leisti tik žmo
nių apmalšinimui. Apsirami
nus vėl gali pradėti ir nori — 
nenori visiems kablius ir rete
žius naudoti. Tad reikia visa 
tai įteisinti kreipiantis į Romą, 
kad tuo tarpu iškovota tvarka 
visam laikui pasiliktų.

Sakė, kad kai kurie kunigai 
teigia, kadangi jie pramokę 
lotyniškai dėl to tik jie tais 
klausimais galį būti eksper
tais. Tai esą netiesa. Dabar jau 
ir pasauliečiai neblogiau, o dar 
geriau šiais klausimai orien
tuojasi ir jaučia pareigą kovo
ti už lietuvio kataliko teises.

Nuo liepos mėn. 1 d. jau ofi
cialiai .leista laido t is nesinau
dojant koplyčia, kabliais ir re
težiais, bet tas malonumas 
kaštuosiąs $ 65 brangiau. Kal
bėtojas prašė susirinkusius 
naudotis šia privilegija ir tuos 
$65, jei monsinjorams tikrai 
trūksta pinigų, sumokėti. Bet 
čia pat pabrėžė, kad tas dar 
irangiau apmokamas pagar
biau palaidojimas nesąs teisė
tas, net dar daugiau reikią už 
jį mokėti.

Regis prašė melstis už kar
dinolą Kodį, prelatą Černiaus
ką ir kunigą Kuzinską, nors 
pastarieji yra lietuviams suda
rę daug rūpesčių ir vargų.

Ragino visus reikalauti ii 
kalbinti kaimynus, kad visi rei
kalautų laidojimo be jokių kab
lių ar retežiių.

jos rašytą klebonams laišką, 
dėl įvedimo naujos laidojimo 
tvarkos;* bet susidaręs Įspūdis, 
kad tai galįs Jbūti tik laikinas 
reikalas, o po kiek laiko ir vėl 
galį kabliai ir retežiai braškėti. 
Dėlto visiems reikia budėti ir 
reikalauti lietuviško tradicinio 
laidojimo. Skundėsi, kad su
sirinkimams negalima -■ gauti 
larapijiniu salių, reikią sam-

hipochondrijai, atseit, prislėgtai nuotaikai, įsivaizdavi
mui visokių negerovių, perdideliam susirūpinimui. Jie 
pradeda įsivaizduoti, kad jie yra pasaulio pradžia ir pa
saulio pabaiga.

Tas perdidelis susikoncentravimas ant pergyvenamo 
momento ir iššaukia hipochondriją, per didelį kreipimų 
dėmesio į tai, kas dabar vyksta, koks dabar yra gyveni
mas. Ir to gyvenimo trūkumai nebandoma palyginti su 
gyvenimu praeityje, bet lyginama su kažkokiu įsivaiz
duotu, mitišku ir utopišku gyvenimu, užmirštant, kad 
praeityje irgi buvo visokiausių negerovių, karų ir krizių.

Kalbama apie aplinkos teršima. 0 kaip -čia seniai 
Amerikos miestų gatvės buvo užverstos visokiomis šiukš
lėmis, visokiomis atmatomis? 0 kaip su vandeniu? Tik 
retas miestas buvo aprūpintas tinkamu, ir neužterštu 
vandeniu.

' V ■

Amerikiečių skubėjimas bei bandymas tuoj viską pa
daryti, tuoj įvykdyti ir yra, pasak Boorstino, viena di
džiausių šių dienų ydų. Beskubėdami, bebandydami tuoj 
viską padaryti, jie nutraukia ryšius su praeitimi. • Nu
traukia ryšius ta prasme, kad nepasirūpina tinkamai su
sipažinti su praeitimi, su tuo, kaip vystėsi Amerikos 
gyvenimas ir kokias politines bei ekonomines krizes Ame
rikai teko pergyventi, — pergyventi ir nesuklupti.

dyti’ pas svetimus ir, žinoma 
sumokėti, tai vis susidaro iš
laidos.

šiaip A. Regis smulkiai pa
pasakojo šiuo reikalu vestą 
kovą. Jam kalbant daug kar
tų jo kalba buvo pertraukta il
gais plojimais.

Po to pasipylė eibės klausi
mų ir sumanymų. Gulbinskas 
prel. Tulabos rašytą lietuviš
koje spaudoje rašinį pavadino 
paprastais pliauškalais.

Skundėsi, kad dabar reikią 
kovoti ne tik su raudonais ko
munistais, bet ir su katalikais 
komunistais.

^Vienas vyras prašė protes
tuoti dėl $65 už pagarbesnį lai
dojimą. Al. Regis primygtinai 
prašė kol kas šio klausimo ne
aštrinti ir reikalaujamą sumą 
mokėti.

Vėl kitas vyras “Drauge” 
skaitęs, kad Katalikų Federa
cijos pirmininkas Jerome daug 
padėjęs dėl dabartinės tvarkos 
kapinėse įvedimo . ir jis pats 
paaiškino, kad tai nesą tiesa. 
Priešingai, JerOme tik trukdęs 
ir nuolat sunkinęs vedamą ga
na sunkią kovą. Būga atsakė, 
kad Katalikų Federacijos pir
mininkas Jerome ne tik nepa
dėjo, bet tik trukdė visam rei
kalui . Ponia Magenti patvirti
no, kad tikrai Jerome nieko 
nepadėjo ir “Draugas” skel
biąs netiesą.

Apyjaunis vyras siūlė einant 
į bažnyčią aukoti tik pusę nu
matytos sumos, o likusią sumą 
sutaupyti padoriam pasilaido- 
jimui ir tai pranešti klebonams.

Laurinaitis aiškino, kad šv. 
Kazimiero kapinėse žmonės ne 
buvo laidojami kaip žmonės.

Dviem moterims nebuvo aiš
ku, kodėl reikią mokėti tie $65 
jeigu nebus naudotasi koply
čia. Joms Regis atsakė, kad 
koplyčia ar naudosies ar ne
sinaudosi, vistiek už ją reikia 
mokėti. Tie $65 mokami už 
tai, kad nori palaidoti žmogų 
nesinaudojant kabliais bei re
težiais.

Giedraitienė paaiškino, kad 
šeštadienį buvo palaidoti 4 
žmonės ir iš jų vos viena šeima 
p raiše palaidoti pagal, senas tra 
dicijas, kiti paliko savo ■ arti
muosius kabliais suversti į duo-

Sakė, jei taip ir toliau būsią, 
tai tikrai trijų metų darbas 
bus veltui nuėjęs. Viena seny
va moteris kovai toliau vesti 
paaukojo $100. Prašė pavar
dės neskelbti. Be to buvo pra
nešta, kad katalikų bažnyčia 
laidojimui varpų' skambinimo 
daugiau "neleis.

Kardinolui Kody pasiųsta vi 
sų susirinkusiųjų! priimta re
zoliucija. Daug buvo mažai

Sekmadienį, birželio 28 d. dau
giau kaip tūkstantis vadinamų
jų tradicionalistų katalikų, tai 
yra tokių, kurie priešinasi Vati
kano ekumeninio susirinkimo 
įvestoms reformoms, lotyniškai 
himnus giedodami peržygiavę 
per Romos miestą atitraukė į 
švento Petro baziliką pareikšti 
protestą ir padaryti demonstra
ciją prieš “liberalizmą bažnyčio
je”.

Minia “pilgrimų”, kuriems va
dovavo vienas prancūzų kunigas, 
giedodami “Christus vincit” pra
žygiavo pro popiežiaus Pijaus X 
altorių ir popiežiaus, kurs prieš 
400 metų įvedė mišioms lotynų 
kalbą Pijaus V karstą, o paskui 
nužygiavo prie Vatikano rūmų 
po paties popiežiaus langų, pasi
ryžę budėti per visą naktį, bet 
daugumas išsiskirstė, nors dar 
geri du šimtai pusiau vienuolik
tą valandą vakaro tebepiketavo 
lotyniškus himnus giedodami. 
Viename popiežiaus apartmen-

reikšmingų klausimų. Žmonių 
galėjo būti apie 1000.

Stasys Juškėnas

degė šviito lange visą 
lempa. Popiežius atsisakė prif 
imti tradicionalistų delegaciją, 
kaip kad praeitą rudenį jis ati

tuojančių liberalų katalikų dej 
legadją.

Tradicionalistai arba senkatai 
likiai, susiorganizavę iš pustu* 
zinio Europos kraštų, padarė m< 
tarimą modernizuotoms bažny| 
čioms neduoti pinigų, nelankytu 
sumodernintų, tautine kalba lai 
komų mišių ir neleisti savo vai
kų mokyti iš naujojo katekizmuR 
" Demonstrantai tą rytą sus^ 
rinko į Romos Koliziejaus griif 
vėsius, kur ciecorių laikais daw 
gybės krikščionių buvo nužudyt 
ta ir nukankinta. Vyskupo iŠ kuf 
nigystės pareigų pašalintas abal 
tas prancūzas atlaikė mišias gry| 
nai lotyniškai ir pasakė pamoks- 
lą, lygindamas šias mišias su 
ankstybųjų krikščionių minio
mis katakombose.

Demonstrantų žygius ir kal| 
bos atidžiai sekė Vatikano (Ku| 
rijos) kulto reikalų kongregaci
jos sekretorius monsinjoras Ani- 
bale Būgnini, kurio viena tra- 
dicionalistė priėjusi garsiai pa^ 
klausė: “Ar tamsta atėjai gar| 
binti Dievą ar Velnią T’... į 

----- —---i--- ---- --- --
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS.

‘ • fe

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus.knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

|domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siunfinius į Vokietiją ir ki- 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

1970 Plymouth-Duster
Plymouth VdfaRt 

b. Dmtor2-Door

I

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 504)00 myliy 
Pigus leidimas.

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

BĄIZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 I į

VLADAS lyškusios spalvos, nepakankamo skaid- 
PD 4 MC’mT AITAI111110’ dėmėti ir daugumoje smulkūs. 
JDaCANLdLLJ1 AKlTilrangenybių .rinkoje jų kainos priklauso 

2q rie žemesniųjų. Aukštos kokybės rubinų
asitaiko labai retai.

Rubinų kasyklų grupės čii Afganistanas rubinais greičiausiai tur- 
sios bent keliose vietose, po keingas tik iš garso bet ne radiniais. Dėl to, 
■lika mylių viena nuo kitos.irbūt, kalti šių kasyklų raudonieji spine- 
sluogsniai upių pakraščiuose irai, kurie čia taip panašūs Į rubinus, kad 
nestori, tik po kelis ar keliolil dabar nevadinami kitaip, kaip “balas 
rūmo, aiškiai suneštinės kilmaby” vardu. Vis dėlto rubinų čia randa- 
biningoji uoliena slėnyje siekiam, ir kartas nuo karto iš čia pasirodo 
dų storumo, o kalvų atšlaitėseambokų ir aukštos kokybės akmenų.
30 pėdų. Visur ji pasiekiama Visos Afganistano rubinų kasyklos yra 
iki 24 — 30 pėdų gylio ir sekanpie 30 mylių i rytus nuo Kabulo vakari- 
karlais labai ilgais, su žemės ėse Hindu Kush kalnu pašlaitėse, rytinių 
sujungtais keliom ir keliolika šxus intakų srityje. Vieta čia labai kal- 
biningoji žemė iš tunelių iškeluota ir iki šiol nepakankamai ištirta. Iki 
nėmis ir verčiama krūvomis, lol netgi nėra žinoma, kokios sudėties yra 
narna , smulkinama ir plananubiningieji sluoksniai ir kokia iš tikrųjų 
Kasyklų eksplotacija ir kontrolų kasyklų j)redukcija.
Sapphires and Rubies of Siam Kol visi raudonieji šių kasyklų spine- 
bendrovės žinioje. Metinė kasai buvo rubinai, šiose kasyklose dirbo 
dukcija siekia iki 500.000 karaikstančiai žmonių. Visi čia surinkti ak- 

Trečias toks rubinais turtingiens turėjo būti pristatomi karaliui, fik- 
Azijos kraštas yra Ceylono šalau — emirui, kuris jų trečdalį skirdavo 

trečdalį pa- 
a randama upių ^laikydavo sau, o trečdalį leisdavo par

kertu su šalnoti. Didžioji dalis šių rubinų būdavo 
kmenimis. ^mrduodama Taškente ir žinoma Taškento 
fvrų. ir kai libinų vardu. Marko Polo šias kasyklas 
riedąs prie kitplankė 13 a. ir apraše jų darbus, kurie ly- 

iai taip vykdomi ir dabar, tarytum am- 
ruhiimis sakai čia būtų sustoję.

skxv;»n<> apylink Paskiausiu laiku rubinų produkcijoje 
Ceylono rubiando neatsilikti ir Australija, bet pir-

pietus nuo Indoslano pusiasalioontribucijoms, mongolams, 
šia rubinu c 
vagų žvyrynuose, 
tais korundo a 
mažiau, kaip sa 
yra lik gražu> p 
akmenų.

Turtingiausia 
Ęatnapuro ir lt; 
kalno papėdėje.

, mieji žingsniai kol kas nelabai tvirti. Ru
binų randama Macdonald Ranges, S. A. 
prie Beechworth ir Pakenbam Viktorijoje, 
Cudgegang upės žvyrynuose netoli Mudge 
NSW. Visur jų mažiau, negu safyrų, ir 
dažnai jie sumaišomi su raudonaisiais gra
natais, rinkoje žinomais, kaip “Adelaide 
ruby”.

Šiek tiek rubinų randama JAV, Borneo 
saloje, Indijoje ir dar vienoje kitoje vieto
je, bet radiniai toki atsitiktiniai ir reti, 
kad šie visi kraštai jokio vaidmens šių 
brangiųjų akmenų produkcijoje neturi.

Safyrai’—- čia turimi galvoje mėlynieji 
arba orientiniai — yra tas pats skaidrusis 
korundas, kaip ir rubinai, iš esmės nuo 
pastarųjų skirtingi tik savo spalva.' Kiti 
skirtumai tiek menki, jog net ir daugelis 
geologų savo veikaluose neranda reikalo 
jų pažymėti. Pavyzdžiui, jie yra tik trupu 
čiuką sunkesni, jų kristalai trupučiuką 
tobulian* šusidėstę. Vienintelis didesnis 
skirtumas^ tai kad safyrai neatsparūs ug
niai. įkaitintas rubinas pakeičia spalvą, 
tampa žalias akmuo, o atušęs vėl virsta 
rubinu, ■tartum nieko ir nebuvę. Ataušęs 
safyras spalvos ja*u neatgauna ir lieka pil
kas ir visiškai bevertis akmuo.

Geriausi safyrai yra rugiagėlės mėly
numo, kaip ir rabinai, visiškai skaidrūs, 
kaip ir rubinai, gyvi ir žaidžiantys vidaus 
atspindžiais. Toki safyrai randami Kaš- 
miro Zanskar apylinkėje, pietinėse Hima
lajų pašlaitėse.

Safyrai šiose vietose atrasti tik prieš 
90 metų. Metų metais vietiniai gyvento-

jai tai vienoje, tai kitoje vietoje rinko mė
lynus akmenėlius ir pardavinėjo už niektfs 
pravažiuojantiems pirkliams, kurie savo 
ruožtu taip pat manė, jog jie supirkinėja 
mėlyną kvarcą, rinkoje viena iš pigiausių 
akmenų. Kada paaiškėjo ši klaida, žinių 
nėra, bet jau 19 šimtmečio paskutiniais 
metais Kašmiro “kvarcas” rinkoje turėjo ir 
savo vardą, ir savo kainas.

Zanskaro safyrų kasyklos yra kalnuose, 
dideliame apie 4000 — 4400 metrų aukšty- . 
je. Safyrai čia randami keliose vietose, iš
sidėsčiusiuose netoli viena kitos pagal 
Bhutnos upę. Turtingiausia iš jų yra prie 
Soomjam miestelio, bet ir ten akmens ran
dami nedideliame 1000 metrų ilgio ir 400 
metrų pločio plote. Geros spalvos ir geros 
kokybės kristalų, pažįstamų Kašmiro safy
rų vardu, vis dėlto ir čia gana reta. Daž
niausia randami safyrai yra gerokai pa
blyškę, nešvarūs, nepakankamo skaid
rumo. Taip pat randama nemaža geltonų, 
raudonų ir rudų safyrų. Kristalai po 100 - 
— 300 karatų dydžio nėra toki jau reti. 
Nemaža kristalų yra po 12 cm. ilgio ir 8 
cm. storumo, bet pasitaiko ir iki 30 cm. il
gumo. Daugelis jų yra asibrūžinusiais ir 
apsitrynusiais kampais ir šonais, iš ko 
aišku, kad jie į čia vandenų ir žemės ero
zijų suvilkti ar sustumti 4š aukštesnių vie
tų, kur nors tebeslepiančių, pagrindinius 
safyrais turtingų uolienų sluogsnius.’

Nuo šio šimtmečio pradžios šias kąsyk- 
las kontroliavo Kašmiro maharadža,-'' da
bar jos yra krašto valdžios kontrolėje. Sa- 1

fyrus rinkti ir kasti gali bet kuris iš wie-f 
tinių gyventojų už nedidelį atlyginimą išsi-| 
rūpinęs iš valdžios leidimą. Platųjį pasau-l 
lį Kašmiro safyrai pasiekia per Delbi ir ki-l 
tus Indnijos prekybos centrus.

Apie 65% pasaulyje randamų safyrui 
ateina iš Siamo, jau anksčiauų minėtoj 
krašto pietrytinėje Azijoje. Taip pat ir čia? 
gaunama, ir gerų akmenų, savo spalva J 
skaidrumu ir blizgesiu lygių Kašmiro sa-Į 
fyrams, labai dažnai rinkoje netgi par-| 
duodamų Kašmiro safyrų vardu. Nemaža? 
safyrų prirenkama jau minėtose Krat iri 
Chantabun rubinų kasyklose, bet patys 
pagrindiniai Siamo safyrų laukai yra prie| 
Batlambang miestelio, esančio kiek toliau! 
į šiaurę nuo Krat Visur čia su safyrais ran-R 
darni ir rubinai, bet jie čia toki reti, kaipb 
prie Krat ir Chatabun safyrai.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

Savininkai V. ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai —
Šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės. į

TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, UI. | 
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, h05 i M 
IR GERKL1S LIGO* 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso MtL PRMfMct 84229 
Koud. toiof.; WAlbrook 5-5076

rkdsuiea nuo lu Uu 12 vaL ryto, 
uuu t uu b vaju vok. lYec. u«uuyu». 
ūmumus ppnuua ux suauarua.

Roz. tol. 22V-4663

. DR. K. G. BALUKAS 
Aausciuja ik Mvicaų kivDS 
VlNbKVLOGlNE CHIKUROIJA 
o*** So. PutMKi ko. (Crawford

Meoicai buliams). LU 5-6440 
rrimia ligonius pagal snsii^rimą 

jei ueaisixicpia, .v>amiimu Oi*-ou 12

DR. S. B1EZ1S
r«iefu i-KospecT o-l? 1/

UYDYTUJAS IR CHIRURGAS 
3148 WfcST 63rd S1R££T

VaL: aas dieną po pietų 1-3; vak. 7^ 
UKiai autrauleninis ir penkiadieniais, 
iremau. ir sesmag, ousas uždarytas.

Kežu 3241 W6ST 66th PLACE 
mono: REpublic 7-7868

MK. H£ItR BRAZIS
rnioiCi/uM

24^4 YVtešI 11st *rtCk£T 
qtiws; ncmiocK 4-M49

V/kLaALNi>US.
ririuad., keuirUd. uuo 1—ir 7—9, 
duuaa., pcuiLUiuieių nuo i—o, irec. 

ir UKuii. susitarus.

» < i i i » « i

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

va) - g__4 ir 6—8. Seštadiemais 9—L
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850. West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 
Telef-’ PRospecf 6-5084

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
opiometnaiaa

DK. EDMUND E. C1ARA
OiKCGI

IOĮ4 OR 6-24UU ____ j

-1. pasai oLLoiuuiiuą. rirui., kelv. ’ 
—x, i—j?, uuuaa., penai, lu—4, ir

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place
Tel.: F Rentier €-1882

PERKRAUSTYMAJ

dėstau. iu—a vai.

Rez.Gi b-0a73

Uit W. M. ElSiN - EISiNAS C
MlKUdGKMM IK ittUJ LIVUJ į I

ViiMcKuLOGilME CHIRVRGUA | J

0lJ2 oo. Keozie Ave.^ WA 5-2670

Vaianuos .pagal susitarimą. Jei neat- 
axuepxo, sKauwiuii Ml 3-UU01.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R 8 M A S 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063GRADINSKAS

PAGRINDO KAB
SLA 56-to Seimo įspūdžiai

nv
111

UK. A. JENKINS 
GYuiiuJas ik s.i-iik.ukGAS 

38+4 WEST 63rd STREET
ULlbO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
irec. ir šestad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
... Rebid. teief.: GArdeir 3-7278

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

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGAS^ 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad.. 5—8, 
v ’ antrad. 2—4.

DR. ED. MARKUNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

4018 N. Lincoln Avęnue 

Chicago, ill. 6tf6"i8 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 7ist STREET

VALANDOS: Pirmad. ir pehktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖŠ IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._________

DR. V P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telefu Glbson 8 • 6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos-skambinti telefonu HE 4-2125 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Galingas 10,000 BTU'S 

VĖSINTUVAS IMA TIK 73 AMP. 

Tinka įjungti visur.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- 
į dienio iki penktadienio 10—11 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek- 
-TttadrenT nuo 8:30 iki 9:30 vaL

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS

E K S KUR SIJOS

31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

• dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

į PLEASE!
I Only you can
’ PREVENT
FORESTFIRES i

Apie atliktus darbus Seiman 
suvažiavusiems atstovams pada
ro pranešimus Pildomosios Tary
bos nariai ir nuolatinės Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje ko- . 
misijos. Atsakomingi paręjgū- 
nai praneša apie atliktus ir daro . 
mus darbus. Seimo atstovai ap
klausinė j a pranešėjus ir siūlo < 
galimus pagerinimus.

Albinas Trečiokas padarė SLA 
Kontrolės Komisijos pranešimą. 
Seime turėjo dalyvauti ir šios 1 
komisijos pirmininkas Stasys 
Micbelsonas, bet paskutinę die
ną jis blogai pasijautė ir nega
lėjo į seimą atvažiuoti. Gal slė
gė 90 metų našta, o gal kokia 
sloga.

Sekretorių, iždininkę, iždo glo
bėjus klausinėjo Juozas Audė
nas, Stasys Jakštas, Petras Ja
nuška ir kiti, bet prie Kontrolės 
Komisijos raporto labiausiai bu
vo prilipęs ir tas pats Vytautas 
Alantas. Jis negali suprasti, 
kaip SLA Kontrolės Komisija 
visko nekontroliuoja. Jam atro
do, kad Kontrolės Komisija turi 
pačią geriausią progą viską ir 
visur sukontroliuoti, o komisija 
savo pareigų neatlieka. Albinas 
Trečiokas žodžiu paaiškino, kad 
komisijai iš tikrųjų nebuvo jo
kio reikalo posėdžiauti ir ką nors 
kontroliuoti.

Alantas ir .vėl paprašė žodžio 
ir visiems nurodė, kad Kontro
lės Komisijos net pranešimas sei
mui yra netvarkingas. Jis pa
citavo pirmąjį ir, anot jo, patį 
blogiausią j į Kontrolės Komisi
jos pranešimo sakini, kuris ši
taip skamba;

“Mūsų raportas "Tamstoms 
yra trumpas, nes nuo praeito 
Seimo mūsų organizacijoje ne
buvo jokių problemų, dėl kurių 
būtų reikėję mums šaukti posė
džius ir daryti kokius tyrinėji
mus”.

Jis pradėjo pasakoti, kad Tre
čiokas ir kiti komisijos nariai 
neatliko savo pareigų. Kontrolės 
Komisijos darbas toks atsako- 
mingas ir didelis; o jie nerado 
reikalo net posėdžiauti. Senam 
SLA seimų veteranui, matyt, 
toks Alanto pareiškimas jau 
pradėjo lietis per kraštus. “Lai
ko žodžio” raštais tikintį Alantą 
reikėjo padėti į savo vietą. Tai 
padarė SLA gyvenimą ir veiklą 
gerai pažįstantis Amerikos tau
tininkas Alb. -Trečiokas. Jis pri
minė Alantui ne tik SLA Kon
trolės Komisijos pareigas, nusta
tytas pačioje SLA konstitucijo
je, bet jis jam papasakojo, kaip 
viskas šioje fraternalėjė orga
nizacijoje yra kontroliuojama. 
Reikalas eina apie fraternalės or
ganizacijos finansinę kontrolę. 
Viskas mokama čekiais. Sąskai
tos eina per sekretoriaus Algir
do Budreckio rankas. Be iždi
ninkės žinios ir aprobacijos ne
mokama nei viena sąskaita. Iždi
ninkės parašas reikalingas ant 
kiekvieno Čekio. Ji patikrina 
pridėtas sąskaitas ir reikalingus 
pateisinamus dokumentus. Be to, 
čekius pasirašo ir pats organi
zacijos prezidentas, taip pat tik
rindamas, kad bereikalingai ne
būtų išleistas joks centas.

Be šių atsąkomingų pareigū
nų, viską dar tikrina iždo globė
jai. Jie tikrina posėdžių metu, 
mėnesių ir metų pabaigoje. Du 
iždo globėjai yra pirmieji orga
nizacijos pinigų tikrintojai. Bet 
tuo reikalas nesibaigia. Doku
mentus ir pinigus dar tikrina 
specialiai samdomi auditoriai. Jie 
dar giliau į visus reikalus pažiū
ri. Jie patikrina nutarimus, do
kumentus ir čekius.

Bet ir čia tikrinimai nesibai
gia. SLA pajamas ir išlaidas ti
krina New Yorko valstijos audi
toriai. Jie taip pat žiūri, kad 
gauti pinigai nebūtų bereikalin
gai mėtomi, kad'kiekvienam če
kiui būtų pateisinami dokumen
tai. Pagaliau iždą ir turtą dar 
tikrina federalinės valdžios ap- 
draudos specialistai.

— Tai ką, ar Alantas nori, kad 
Kontrolės Komisija dar kartą 
eitų per tuos pačius dokumentus 
ir dar kartą juos tikrintų? — 
paklausė Trečiokas' — Ar jis

nori, kad mes centre praleistum 
ištisą savaitę, o vėliau pristaty
tume dar tūkstančio dolerių iš-

jog tai būtų bereikalingas dar
bas ir organizacijos turto eikvo
jimas, — baigė pastabas Kon
trolės Komisijos narys A. Tre
čiokas. — Mes savo pareigas tei
singai atlikome.

Jeigu p. Dargis būtų šitą pa
aiškinimą padaręs, tai “opozi
cionieriai” būtų netikėję, bet kai 
tautininkui paaiškino patyrimą 
turįs ir organizacijos gyvenimą 
pažįstąs kitas tautininkas, tai 
Alantas bent laikinai nustojo sei
mo laiką gaišinęs.

(B. d.) Reporteris

ROCKFORD. ILL.
Kad daugiau tokių atvy ktų

Atostogų-laikas. Lietuviai jas 
įvairiausiai praleidžia, įvairias 
vietas joms pasirenka. O kurie 
užsuka į Rockfordą, tai neaplen
kia išgarsėjusios Lietuvių klubo. 
Užsuka pažiūrėti, kokia pažanga 
padaryta bei su klubiečiais pasi
matyti.

Pereitą savaitę atvyko seniai 
matytas Frank Evans-Evanaus- 
kas iš Spring Valley. Atvyko 
kartu su žmona. Jis yra savinin
kas fabriko, kuriame yra gami
nami mašinų montavimui bei 
medžio išdirbystei reikalingi da
lykai. Savo miestelyje jis pra
dėjo tuos dalykus gaminti nedi
delėje įmonėje. Prasigyveno ir 
įmonę praplėtė. Dabar jis jau 
turi net tris tokias įmones. Tai 
tikrai sumanus ir gabus pramo
nininkas ir biznierius.

Evanauskas kalba gražiai lie
tuviškai ir su lietuviais palaiko 
artimus ryšius. Kada Lietuvių 
klubas statė klubui pastatą ir 
pasireiškė trūkumas lėšų, tai J. 
Bacevičiui vadovaujant buvo su
manyta pardavinėti “plytas pa
statui”. Tą “plytų pardavinėji
mo” akcija buvo sutelkta nema
žai lėšų.

J. Bacevičiaus paragintas, nu
sipirko “plytą” ir p. Evanaus
kas. Tad dabar atvykęs i Rock
fordą,. jis užsuko į Lietuvių klu
bą pažiūrėti, kur jo “plyta” yra 
įmūryta bei pavartyti “aukso 
knygą”, kurioje yra surašyti vi
si plytų pirkėja-L

Pavartęs knygą, Evanauskas 
pareiškė, jog, girdi, jam sarma
ta, kad tik vieną “plytą” pirkęs. 
Jis tuoj išsitraukė čekių knygu
tę ir išrašė čekį šimtui dolerių 
bei tą čekį įteikė ’Lietuvių klu
bo pirmininkui B. Šimkui, pra
šydamas prisiųsti jam du klubo 
raktus bei gai’bės nario kortelę. 

. Klubo direktbriai tikrai yra 
dėkingi Evanauskui už jo tokią 
šaunią paramą. žvalgas

ARGENTINOJE MIRfi 
JUOZAS PETRULEVIČIUS

Argentinos Lietuvių Balsas i 
praneša:

Juozas Petrulevičius, 28 me 
tų amžiaus, gimęs Argentino
je, elektros bendrovės SEGBA 
braižytojas, susikomplikavus 
inkstų ir širdies ligoms, mirė 
Avellanedos Hispano — Ame
ricana sanatorijoje 16. 4. 70 ir 
iš Mitre laidojimo įstaigos se
kančią dieną labai iškilmingai 
palaidotas savo šeimos pante
one Lomas de Zamora kapi
nėse. Jo tėvas, a. a. Juozas Pet
rulevičius, mirė 1964 metais. ( 
Didžiausiame nuliūdime liko J 
motina Elzė Butkutė, patėvis 
Kazimieras Keblis, žmona Ste
lla Maris Arrechea ir devynio
likos mėnesių amžiaus sūnus 
Julius Petrulevičius. Daug dar
bo draugų ir giminiij dalyvavo 
šermenyse, jų tarpe trys dėdės 
Simonas Vladas ir Povilas Rut 
kai su savo šeimomis, papuoš- 
dami jauno lietuvio kelionę 
amžinybėn gyvų gėlių vaini
kais. Daug giminių Petrulevi- 
čiai turi JAV. Velionies teta E. 
Petrulevičiutė - Grušiene lan- _ 
kėši Argentinoje 1904 metais,!/ 
Elena Vizbarienė taip pat Ve 
lionies dėdė, žurnalistas Juo
zas Pronskus, dirba Naujiem] j 
redakcijoje, Chicago j e.

FORESTS CAN’T
FIGHT FIRES

Susirinkimą ii parengimą

r— Joniškiečiu piknikas įvyks liepos 
5 dieną Bruzgulienės Sode. Bus geros 
muzikos, skanių užkandžių ir troškulį 
raminančių gėrimų. Visi kviečiami į 
pikniką atsilankyti. Pradedame 12-tą 
vai., o baigiame vėlai.

x J. Sačauskienė, pirm.

A. A.

JONUI VELAVIČIUI
mirus, Jo žmoną Kotryną, dukteris bei žentus — Valeriją 
ir Joną Pleirius, Aldoną ir Antaną Andrijonus, taip pat 
gimines Juliją ir Kostą Augustus nuoširdžiai užjaučiu.

i PRANAS F. LUKAS
iii ■—ĮĮ—m r —i imi ii n r- i r nn 1 .m anmir t .—

JONAS VELAVICIUS
Gyv. 7138 So. Fairfield Ave.

I Mirė 1970 m. liepos 2 d., 7:10 vai. ryto, sulaukęs 85 metų am- 
1 žiaus. Gimęs Latvijoje.
i Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko nuliūdę: žmona Kotryna, trys dukterys — Elena Warren 
i su šeima, Valerija Pieirys su šeima ir Aldona Andrijonas su šeima, 
S brolis Leonas su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažistami.

Lietuvoje liko brolis Edvardas ir sesuo Elena su šeimomis.
šeštadieni, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawicz)

Pirmadieni, liepos 6 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios Į 
šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Velavičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

.į Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys,, žentai, broliai, sesuo, giminės.

koplyčioje, 2424 W. 69 Street.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tol. RE 7-1213. i

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R- PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586^1220

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
N.....

TĖVAS IR SŪNUS
■ MARQUETTE FUNERAL HOME

• 2533 W. 71st Street
’ Telef. GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Telef.;

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARBINKIT ĖS NAUJIENOSE
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Lietuvių Istorine Raida
Nuo Kristaus Ligi Mindaugo Laikų
č. Gedgaudo knyga “MOŠŲ PRAEITIES BEIEŠKANT* jau atiduota 

spausdinti.

Kaip žinote iš buvusių spaudoje ištraukų, knygoje iškeliama giliausia 
Baltų praeitis visai naujoje šviesoje, pasirėmus vėliausiais šaltiniais. Pa
žangos amžiuje negalime tenkintis svetimos propagandos dažnai sužalota 
mūsų istorija bei proistorė. Turime bešališkai paskelbti oficialius doku
mentus ir naujausius archeologinius radinius, kurie tą mūsų praeitį garbin
gai nušviečia.

Knvgoje medžiagos trigubai daugiau, negu buvo laikraščiuose; be to, 
atskleidžiama nepertraukiama mūsų istorinė raida nuo Kristaus laiku ligi 
Mindaugo, kurios dar niekas nėra paskelbęs. Plačiai aprašoma senovės 
Baltų tikyba ir aukota kultūra, duodama daugiau 70 iliustracijų bei žemė
lapių. K viso negailėta&pastangų, kad gražiai įrišta didelio formato vertin
ga knyga (7 x 10 col. 40fe>sl.) papuoštų kiekvieno lietuvio lentyną^ _

Tie praeities klau$frnai\ savo naujumu ir netikėtumu turės sukelti kon- 
traversijų. Diskusijoms bus' progos t knygai pasirodžius. — kiekvienas mūsų 
galėsime apsispręsti knygą perskaitęs, nes duodami faktai paremti moks
liškais šaltiniais, kurių sąrašas patiekiamas knygos pabaigoj (apie 150 vei
kalų).

Iš anksto suteikta Jūsų parama yra būtina, kad leidėjams 
nuimtų nuo pečių rizikos našta. Todėl prašome Jus prisidėti prie 
visai tautai naudingo žygio savo įnašu:

‘ , $500,00 ir daugiau, — Mecenato vardu
$100,00 ir daugiau, — Rėmėjo, 

f

815,00 — Prenumeratoriaus.
•Mecenatų bei rėmėjų sąrašas bus Įdėtas knygos pabaigoje. 

Čekius ar perlaidas prašome užvardinti -“Gedgaudo knygos Tal
kai” ir siųsti komiteto iždininkui -J. Kutrai: 1011-19 St., Santa 
Monica, Cal. 90403.

.Reiškiame Jums gilios pagarbos ir iš anksto dėkojame.

’ KOMITETAS:
Alena Devenienė, Stasė Pautienienė, Juozas Balčiūnas- 
švaistas, Jonas Kutra iš Santa Monica, Calif., Algirdas 
Budreckas iš Chicagos, III.

v

EGZEMA
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. Murray C. Brown 
rašo, kad rinkoje paskutiniais 
metais pasirodė naujų sinteti
nių vaistų, kurie jautriems 
žmonėms gali sukelti egzemą 
pa tiems to nežinant; net dak
tarai dažnai turi sukti galvas 
negalėdami atspėti, nuo ko 
prasidėjo odos išbėrimai.

Pagaliau daktarai ištyrė, 
kad daug žmonių nepakelia 
chemikalo thiram, vartojamo 
Įvairiems parazitams naikinti 
skiediniuose. Tokie žmonės 
turi vengti visokių dalykų, ku
rie gaminami iš gumos, kadan
gi gumos gamyboje thiram yra 
vartojamas.

Esamą žmonių, kurių oda 
yra alergiška ir kitokiems che
mikalams.

| MARY STUKAS — 
MEšKINYTĖ PALAIDOTA

West Pulmano apylinkėje 
gyvenusi M. Stukienė ilgus me
tus ir plačiai buvo žinoma kaip 

i gero būdo lietuvė. Prieš 3 me-'’ 
tus mirė jos- vyras Stukas, o 
dabar dar nesena moteris Stu
kienė pasimirė. Pašarvota bu
vo Leonard Bukausko koply
čioje, Roselande. Praėjusį pir
madienį, birželio 29 dieną Le-
onardo Bukausko koplyčioje 
prisirinko tiek žmonių, kad 
vos tilpo. Gyvų gėlių ir vaini
kų pigiausios eilės pristatyta. 
Po religinių apeigų 50 automo
bilių su palydovais nulydėjo ją 
į šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nes. Palydovas

TRUMPAI

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

SALESMAN WANTED
Minimum age 25 years. Salary plus 
commission. Some sales experience 

necessary.

ANDERSON FORD
6539 W. OGDEN 

BERWYN
Apply in person. 

Ask for HANK or JIM.

. — - _ a ■
PunUTIAaMH

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Nar..ai. Žemė — Pardavimui j Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

• Komiteto iždininkui J. Kutrai, 
1011 — 19 Street, 

Santa Monica, Calif. 90403

Siunčiu č. Gedgaudo istorinei knygai “Mūsų praeities be
ieškant” išleisti__________dol.

Mano adresas

Data .

Du pavojingiausi 
policijos distriktai

Today skelbia, kad iš visų 
Chicagos 21 policijos distriktų 
pavojingiausi yra du, būtent 
Fillmore distriktas artimojoje 
vakarinėje miesto dalyje ir 
Wentworth distriktas artimiau 
šioje pietinėje dalyje, f -

Policijos metiniame raporte 
pranešama, kad pernai Fill
more distrikte Įvyko 11,147 
sunkieji nusikaltimai, o Went 
worth, anksčiau buvusiame 
Wabash distrikte/ 10,769. Tie 
nusikaltimai buvo žmogžudys
tės, smurtingi prievartavimai, 
apiplėšimai, Įsilaužimai, su
mušimai ir stambesnės vagys
tės.

— Frank D. Savickas (D-27) 
Illinois valst. seimo atstovas, 
įeina Į. komitetą, kuris planuo
ja patriotines programas Hale 
parke liepos 4 d. savaitgalyje.

— Jonas Vaičiūnas, LB čika 
gos Apyg. valdybos narys spau 
dos informacijos reikalams, 
planuoja sutelkti platesnio 
masto informacijos vienetą. _

Parašas

UNion 6-9206

7643 HAJDING, AVENUE

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA 
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

' Sophie ir Bernice Welicka

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, motociklai, šaldytuvai, 
maištas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

auto koncernas jau 
pavedė Thermo — 

paga-

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

INSUREDL . . . _

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

Maži gariniai fordukai — 
konkurentai Volkswagenui

Chicagos vokiečių laikraštis 
Abendpost neslėpdamas susi
rūpinimo praneša, kad Fprd 
Motor kompanija Detroite rim 
tai rengia konkurenciją vokie
čių Volkswagens automobilių 
importui. Fordas tobulina ga
rini “mini - car” — miniatiūri
nį automobiliuką ir jfiu sakosi 
esąs tikrame kelyje toki išto
bulinti.

Fordo 
pernai
Electron korporacijai 
minti garini mažam automo
biliui motorą, tam reikalui pa
skirdamas 5 milijonus dolerių. 
JAV valdžia 
mianti.

Kovodama 
JAV valdžia 
nepalankumą 
tomobiliams ir tuo pačiu metu 
dairosi naujų metodų, kaip iki 
minimumo sumažinti automo
bilių išmetamų kenksmingi] 
dujų kiekius. Gariniai automo
biliai yra vienas praktiškiau
sių atsakymų ir ne tik Fordas, 
bet ir General Motors tokius 
modelius Įtemptai ruošia.

ši projektą re-

su oro teršimu, 
rodo didėjanti 

didžiuliams au-

— Lietuvių Fondas persikė
lė i naujas patalpas: 2422 W. 
Marquette Rd. Chicago, Ill. 
60629 (Tel, 925 - 6897). Ten 
pat Margučio radijo turi savo 
studiją.

— Wisconsin Lietuvių Diena 
Įvyks liepos 19 d. šv. Teresės 
parapijos ąžuolyne, Kenosha, 
Wis. Pasiruošimui ir darbams 
yra sudaryta komitetas bei ko- 
niisijos iš aplinkinių lietuviš
kų kolonijų. Ta proga bus pa
minėtos pavergtos tautos.

— Chicagos parkų Distriktas 
šią vasarą kai kuriuose parkuo
se ruošia viešus nemokamus 
koncertus. Marquette parke šie 
koncertai bus liepos 4, 15 ir 29 
d., taip pat rugpiūčio 5, 12 ir 19 
d. Visų koncertu pradžia 7 vai. 
vakaro.

♦Birželio 28 d., sekmadienį, 
buv. Liepos darže prie Kean 
Avė., kas nors p.er klaidą paėmė 
mano tamsiai rudos spalvos ran
kinuką. . Prašau grąžinti, nes ten 
yra visi mano dokumentai. Bū
siu labai dėkinga. Mrs. Valerija 
Vasilievas, 7020 So. Rockwell 
St., Chicago, III. 60629. (Pr).

♦ Čikagos Anglijos Lietuvių 
Klubas šių metų liepos m. 11 d. 
šeštadienį Bučo sode rengia 
GEGUŽINĘ (pikniką). Bus 
trumpa programa, avienų kepi
mas ir t. t. Gros Ramanausko 
orkestras. Pradžia 12 vai. diena.

(Pr). "

/
' MOVING' — Apdraustas perkraustymas

Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo
"V i

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

I

Statyba dar pabrangs
Chicagos statybininkų są

junga (B. A. C.) po 4 mėnesių 
derybų pasirašė su statybos 
darbininkų unija kontraktą, 
kuriuo valandos uždarbis pa
didinamas dar $1.90, taip kad 
197|^k birželio 1 d. statybos 
darbininkas gaus po 7.12 va
landai ir dar visokius priedus.

Nepasiekta susitarimo si 
streikuojančiais cemento mū
rininkais ir iš darbo pašalintais 
inžinieriais.

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

Dėl smulkesniij informaciji] 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305—844-3388. Kelias A1A (Pr)

-*-y -CX V A SU 11 \J KJ,

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

Išlygino šilumos rekordą
Chicaga pagaliau išlygino ši

lumos rekordą. Liepos 1 dieną 
su 98 oficialiais šilumos laips
niais susilygino su tokiu pat 
laipsnių kiekiu liepos 1 dieną, 
1952 metais, bet dar toli tebė
ra iki 1956 metų liepos 10 d., 
kuomet temperatūra buvo 103 
laipsniai.

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.
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DON’T DELAY 
WRITE TODAY!

EXPERIENCED CHEF
For new luxury Motor Inn, slated for. 

opening September 1970.
Must be capable of taking charge of 
production and assist in menu plan

ning and cost controlling.
Excellent working conditions, 

steady employment.
Qualified applicants send resume sta
ting experience and salary require

ments in confidence to 
SHERATON MOTOR INN 
95 NORTH SEMINARY STREET
GALESBURG, ILLINOIS 61401

STOCK CLERK
Must have ability for inventory re
cords and stock work. Legible hand 
writing. Good wages and excellent 
Company benefits, cafeteria on prem

ises. Apply 3rd floor. 
AMERICAN DECAL MFG.

4100 W. CULLERTON

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, presidents

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia J-T1V1

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX. - ;

LEONAS REAL ESTATE.
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

HELP WANTED — FEMALE . .
Darbininkiy Reikia

FIGURE CLERK - CASHIER
Accounts Receivable knowledge plus 

related clerical experience. 
Good figure aptitude. 

Near loop and expressway.
Call Mr. OLSON 

666-2545

GIRL FRIDAY $120.
Must have good typing skills, 
phone work, variety of duties. 
Also 2 secretarial positions.

Call Jean Cane
HOLMES & ASSOC.

939-7633

MŪRO BUNGALOW, 6 kamn., ireng- 
_tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

Vh AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo- 

Inios. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME -TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

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

’2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

PUIKUS 6 KAMBARIU octagon bun
galow prie 62-ros ir Francisco. Tuoj 
galima užimti. Skambinkit savinin

kui 737-7526 po 6 vai. vak.

PERSONAL
Asmenų Ieško

MOTERIS IEŠKO KOMPANIJONŽS 
gyventi' vieno buto name geroje apy
linkėje. Privatus kambarys. Naudo

tis visu butu. Labai pigi nuoma.
Teirautis tel. 434-7370.

MEET YrOUR IDEAL DATE

CALL

COMPUTA MATCH
623-1116

MISCELLANEOUS 
Jvrirus Dalykai

PROFESINĖ ŠUNU APŽIŪRA, apkir
pimas. higiena Čikagos pietvakarių 
apylinkėje. Susitarti tel. 778-2941.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS Gage Parke. Tel. 778-6148.

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

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street, 

t

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Sk).

♦ Chicagos Britanijos Lietu
vių klubo rengiamas piknikas 
Įvyks ateinantį sekmadienį, lie
pos 5 d., J. Spaičio darže, 8933 
Archer Rd., Willow Springs.

Piknike veiks: muzika, mais
to ir gėrimų barai, dovanų skir
stymas ir kiti Įvairumai. Pikni
ko pradžia 12 vai.

Visus Į pikniką atsilankyti 
maloniai kviečia Chicagos Brit. 
Liet, klubo valdyba. (Pr).

♦ Tradicinis Lietuvos Vyčių 
PIKNIKAS ir šiemet bus Nepri
klausomybės šventės savaitga
lyje ir tęsis dvi dienas. Prasidės 
penktadienį, liepos 3 d., 8 vai. 
vak. Liepos 4 d., šeštadienį pra
sidės 2 vai. popiet. Tą dieną 4 
vai. bus kugelio ragavimas ir už 
geriausiai iškeptus Įteikiamos 
dovanos. Tuo pat laiku prasidės 
šokių kontestai. Jie tęsis iki 8 v. Į 
Visos iškilmės bus Vyčių name 
ir sode, prie 47-tos ir Campbell 
Avė. šokiams gros geras or
kestras. Įėjimas nemokamas. 
Visi yra kviečiami dalyvauti.

(Pr). *

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

HOME INSURANCE

State f aim fire and Casualty Company

LEMONTO APYLINKE-TE parduoda
mas 5 kambariu mūrinis namas ant 
didelio sklvpo. Tain ,pat parduodami 

staliaus įrankiai ir mašinos. 
Teirautis tel. 257-6001.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
IvairAs Pardavimai

PARDUODAMAS pnra kartu naudo
tas akordeonas CROWN. $450.

Skambinti tel. 733-4657 po 5 vai. vak.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

Oil; Frank Žapelis 
3208’A W. 95th St. 

GA 4-8654

PARDUODAMI
Tš MODELINIU NAMU BALDAI 

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

lietuviai.

TEL GR K-4421
6200 So. WESTERN AVE.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO ; 

x Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

K. Ė R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

<aiiaiianiwiiimai
A. TVERAS 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtt 
Pardavimu ir Taisymas 

2644 WEST 69Hi STREET 
T»l.: REpublIe 7-1941 

«■■■■■■«■■■■■!

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 St.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo' apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEEP METAL

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

' TeL: VI 7-3447

A. ABALIj ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

S k a m b i n k 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

F1"—■“ ........ . ............ 11 •

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, lllinoli 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiu Pr*- 
kly. Automobiliai, laldytvval, 

maistas, pinigai. ■NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZ


