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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ - PROGA

Pavergtų tautų savaitė, JAV-se pradėta minėti, JAV Kon
gresui nutarus, 1959 metais (1st. 86-90), šiemet, jau vienuoliktą 
kartą iš eilės, minima liepos mėn. 12-18 d. Dalyvauti Savaitės mi
nėjime kviečiami vist Atitinkami minėjimai, pamaldos vyks New 
Yorke, Čikagoje ir kituose JAV miestuose. Amerikiečių, kilusių 
iš vidurinės bei rytinės Europos dalie§ konferencija (organizaci
ja), prel. J. Balkūno vadovaujama, Pavergtų tautų savaitės proga 
paskelbė manifestą. Jo kai kurios mintys:

Organizacija remia visas so
vietų pavergtas tautas ir kvie
čia visus amerikiečius viešai pa
reikšti paramą pavergtoms tau
toms, joms dalyvaujant nely
gioje kovoje už tautos laisvo ap
sisprendimo teisę ir už nepri
klausomybės atstatymą.

• Sovietai, kaip įprasta, šią Sa
vaitę laiko šaltojo karo įrankiu, 
kurio tikslas pakenkti “taikin
gam sambūviui” tarp Sovietų Są 
jungos ir JAV.

Taij, tipingas komunistų pro
pagandos bruožas, nes tuo būdu' 
Maskva su jos satelitais siekia- 
nuslėpti jų didelį rūpestį Vaka
rams reiškiant dėmesį paverg
toms tautoms. Tuo tarpu, tas 
dėmesys vis auga ir pavergtomis 
tautomis vis daugiau domisi dau
gelis laisvojo pasaulio kraštų, 
kaip Kinijos respublika, Korėja, 
Turkija, vak. Vokietija, Argen
tina ir Australija.

t Toliau Manifeste nurodyta, 
kad vadinamoji Brežnevo sam
prata neabejotinai , liudija * so
vietų norą toliau persekioti pa-

IŠ VISO PASAULIO

SAIGINAS. — Karinė vado
vybė Vietname paskelbė, kad per 
du mėnesius karo veiksmų Kam
bodijoje žuvo 354 ir buvo sužeis
ti 1,689 amerikiečiai.

RABATAS. — Maroko kara
lius Hassanas paskelbė, kad. rug
piūčio mėnesį Marokas vėl taps 
parlamentarine monarchija. Per 
paskutinius penkeris metus kraš
tą valdė pats karalius.

WASHINGTONAS. — Kovotf- 
prieš vandens teršimą Amerikai 
kasmet kainuos po 2.5 milijar
dus dolerių, paskelbė senato ko
mitetas, vadovaujamas sen. Ed-, 
mund Muskie. Amerikos mies
tų lygos pravestas tyrinėjimas 
parodė, kad išvalyti Amerikos 
vandenis kainuotų tarp 33 ir 37 
milijardų per ateinančius 6 me
tus.

WASHINGTONAS. — Sena
tas nutarė, kad vienam ūkinin
kui valdžia gali sumokėti už ne

COST OF OPERATING 
AN AUTOMOBILE _

Original Vehicle 
Cost Depreciated

1.9c
Maintenance, 
Accessories, 

Parts & Tires

Gas & Oil 
(Excluding 

Taxes)

Garage, 
Parking, 
& Tolls

insurance
State & 
Federal 
Taxes

MEF\
Total Cost

Čikagoje vėl pakėlus CTA autobusų bilietų kaięn, tenka girdėti, kad bus pigiau važinėti automo
biliais. Federalinis Greitkelių Administracijoj.biuras po ilgų studijų paskelbė, kad automobilių 
savininkams vieną mylią nuvažiuoti kainuoja ap’e 12 centų, šioje grafoje parodyta, kur, ir kiek 
išleidžiama vienai myliai kelionės. Automobilio senėjimas sudaro 312 cento, taisymai ir dalys -\ 
1.9 c., gazolinas, alyva — 1.9 e., garažas, "toli* mokesčiai, pasistatymo išlaidos — 1.8 c, drauda 

mas — 1J c. ir įvairūs mokesčiai 1.4 c.
------------------- ------  - ■■■- U, ' ... ............ - ■

ŽYMIAI PADIDINO DAR
MASKVA. — Kai Kremliaus politbiura 

Brežnevo, Suslovo, Kosygino išmetė Nikitą Chrt 
sekretoriaus ir premjero vietos, didžiausia priež 
čiovo nepasisekimai žemės ūkyje. Dabar paaišk 
sekasi ir jo įpėdiniui Brežnevui. Liepos 2 d. k<

NORMĄ
I vadovaujamas 
ičiovą iš partijos 
štiš buvo Chruš- 
|o, kad negeriau 
munistųi partijos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

AMERIKOS KAREIVIŲ IŠVEŽIMAS 
PASKATINSIĄS KOMUNISTUS PULTI

TOKIJO. — Valstybės sekretoriui Rogers lankantis Azijos 
kraštuose, visa eilė valstybių: P. Vietnamas, Tailandija, Kambo- 
dija, P. Korėja ir Filipinai įrodinėjo, kad Amerika neturinti šiuo 
metu sumažinti Azijoje savo karinių, politinių ar ekonominių įsi
pareigojimų. Tą pačią nuomonę pareiškė Rogeriui ir Australija, 
Naujoji Zelandija *bei Japonija. Visi Azijos diplomatai nurodė, 
kad Nixono doktrina, kuri numato, kad Azijos valstybės, viena 
kitai padėdamos, Amerikos remiamos, pačios atrems komunizmo 
spaudimą, esanti mitas, kuris nesustabdys komunizmo kurstomų 
“išlaisvinimo” karų.

Olandai kelia 
celibato klausima t
ROMA. — Olandijos katalikų 

primas, kardinolas Bernardas 
Alfrik atvyko į Vatikaną pasi
tarti su Popiežiumi dėl kunigų 
celibato. Popiežius po ilgo del
simo pats kardinolą pakvietė, 
nors konservatyvių jo patarėjų 
tarpe buvo laikomasi nuomonės, 
kad jau pats toks vizitas bus 
laikomas olandų kunigų pozici
jos pripažinimu. Olandijos ka
talikų vyskupai sausio 19 d. pa
reiškė, kad katalikų bažnyčia 
turėtų įšventinti ir vedusius vy
rus.

Olandijoje yra vedusių kuni
gų, kurie įvairiose koplyčiose 
laiko našias, o kartais yra įsilei-

♦ Vakar Detroito lietuvių de
legacija aplankė miesto merą Ro
man Grebbs, su kuriuo pasikal- ūžiami ir į parapijų bažnyčias 
bėjo apie Pavergtųjų Tautų sa
vaitės reikalus. Po to buvo ap
lankyti Detroito dienraščiu “De-

Nei bažnyčios vadai, nei kata- 
! likų spauda tokių kunigų neper
sekioja ir laukia, kad Vatikanas

žeisti tautų žmogaus teises, pri
menama, kad Maskva teberemia 
Hanojų, tebesiveržia Art. Rytuo
se ir pateikiama pavyzdžiai, liu
diju, jog sovietų imperijoje te
bestebinai laisvės persekiojimo 
bruožai, gi Baltijos kraštuose te
bevykdoma grėsminga rusinimo 
politika. Net ir pačioje Rusijo
je jaunuoliai bei rašytojai, dau
giau laisvės reikalaują, suima
mi ir siunčiami į nervų ligonines.

Manifesto pabaigoje pareikš
ta: 4

1. visiškai pritariama JAV po
litikos krypčiai Pietryčių Azijo
je ir visur ten, kur tebevykdo
mas priešinimasis komunistų ag
resijai bei pastangoms jiems įsi
galėti pasauly. Tuo pačiu metu 
iš JAV vyriausybės prašoma 
vykdyti aiškią politiką Sovietų 
S-gos bei jai pavaldžių režimų 
atžvilgiu, smerkiant tų kraštų 
vykdomą pavergtų tautų perse
kiojimą,

2. Sovietų S-ga kaltinama jai 
grubiai sulaužius pažadus suteik
ti laisvę bei nepriklausomybę 
tautoms, kurios buvo pavergtos 
antrojo pas. karo metu ar jam 
pasibaigus, •

3. sovietų vyriausybė smer
kiama, jai sužlugdžius Ukrainos 
ir kitų, ne rusų tautų, Sovietų 
S-gos viduje, nepriklausomybę.

4. smerkiami komunistų vyk
dyti Lenino 100-sios 'gimimo su
kakties minėjimai ir UNESCO 
bei J. Tautų žmogaus teisių ko
misijos globa tiems minėjimams, 
nes tuo būdu tarptautiniu mas
tu buvo pagerbtas komunistų te
roro bei genocido pradininkas,

5. smerkiama komunistų įvyk
dytas Albanijos, Kinijos, šiau
rės Korėjos, šiaurės Vietnam'o, 
Tibeto ir Kubos pavergimas,

6. kreipiamasi į JAV vyriau
sybę ir visas kitas laisvo pasau
lio vyriausybes siekti, kad J. 
Tautose visų pavergtų tautų at
žvilgiu būtų įgyvendintos: 1952 
m. priimta “Deklaracija dėl žmo-

nedaugiau 20,000 dol. per metus, sumų reikalaujanti žemės ūkio planą ateinantiems penkeriems
BOSTONAS___Elektros įmo- metams. Brežnevo kalba ir jo pranašystės daug kuo primena

nė Bostone daro bandymus su > Chruščiovo tuo klausimu sakytas kalbas. Brežnevas tik nieko 
dūmų filtrais. Bandoma surink
ti orą trešiąnčius dūmus ir įvai
rius chemikalus į didžiulį filtrą, 
iš kurio tie chemikalai būtų siun
čiami įmonėm, kurios juos su
naudotų savo gaminiams.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos valstybių organizacija OAS 
ragina priimti tarptautinę sutar
tą, kuri paskelbtų terorizmo 
veiksmus, ypač diplomatų pagro
bimus tarptautiniu nusikalti
mu.

ASBURY PARK. — šiame 
New Jersey mieste jau trys die
nos vyksta negrų riaušės, šeši 
asmenys buvo peršauti, išplėš 
ta daug krautuvių.

ATĖNAI. — Valstybės pro
kuroras Graikijos komunistų (gyvuliams šerti, nes sovietų pi- 
vadams teisme siūlo sunkią baus- liečiams labai trūksta mėsos‘. Iki 
mę — kalėjimą iki gyvos gal- 1975 metų Brežnevas žada pa

dvigubinti bulvių daržovių ir

nebekalbėjo apie “Amerikos pasivijimą”.

Brežnevo plano tikslai tikrai’ 
nemaži. ’Per 1971—1975 metus 
sovietai investuosią žemės ūky 
77.6 miliardus rublių, kas yra 
70% daugiau už paskutinio 
penkmečio sumą. Svarbiausias 
uždavinys esąs pakelti javų der
lių, kad jis per metus siektų 195 
milijonus tonų. Kaip žinoma, da
bartinis metinis derliaus vidur
kis siekia 162 mil. tonų. Vien Uk
rainoje Brežnevas įsakė užau
ginti 40 mil. tonų.

Kaip Chruščiovas, taip ir Brež
nevas reikalauja padidinti ku
kurūzų derlių iki 20 mil. tonų 
per metus. Kukurūzai reikalingi

nos svarbą. Naujus ūkio laimė
jimus 
čiuose
darbo našumą, gerinant darbo 
metodus.

iiekti tuose pa
tuose, didinant

Programa prasidėjo
Vlikui iš Manįlos (Filipinai) 

pranešta telegrama: š. m. liepos 
mėn. 1 d. iš Manilos radijo siųs
tuvo “Veritas” pirmą kartą Si
biro lietuviams transliuota Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto suplanuota ir Romo 
Kezio paruošta 25 minučių ra
dijo programa. (E)

♦ Prezidentas Nixonas įstei
gė federalinę agentūrą rūpintis 
ova su aplinos teršimu.

Press” bei kataliku savaitraščio 76^^33, ‘ 
redaktoriai. Delegaciją sudarė 
DLOC pirm. B. Brizgys, St. ši-į 
moliūnas, Saulius šimoliūnas ir 
Birutė Kutkutė.

Atstovų Rūmai atmetė se
nato priimtą Cooper-Church re
zoliuciją, kuri suvaržo preziden
to galias Kambodijoje. Dabar ši j 
rezoliucija eis [ 
rūmų onferenciją, ur ji bus ar; 
pakeista ar visai numarinta.

♦ Vietname dingo helikopte
ris, kurį vairavo 1-mos Oro ka
valerijos divizijos vadas gene
rolas George Casey. Su juo skri
do 6 amerikiečiai kariai. Helikop
teris rastas sudužęs vieno kalno 
šlaite.

♦ Vietname praėjusią savaitę 
žuvo 61 amerikietis ir 463 buvo 
sužeisti. Tai mažiausi skaičiai 
per 3 su puse metų. Vietnamie
čių žuvo 371, o komunistų 1,395.

Olandijos katalikų poziciją re
mia ir Belgijos vyskupai. Kardi
nolas Leo Josef Suenens gegu
žės 12 d. pasikalbėjime su “Le 
Monde” pareiškė nuomonę, kad 
Popiežiaus tyla kenkia, nes celi
bato klausimą reikia aptarti pa
saulio vyskupams. Jis gynė olan-

į bendrą abiejų*^katalikus, kurie esą lojalūs
- Bažnyčiai ir nenorį laužyti jos 
įstatymų. Jie todėl siekia, kad 
įstatymai, kurių jie negali klau
syti, būtų pakeisti.

Didžiausias nerimas kilo Pie
tinėje Korėjoje, kuriai Amerika 
pranešė, jog ji nori išvežti dalį 
savo kariuomenės, kuri Korėjoje 
laikoma jau 17 metų. Ne tik Ko
rėjos valdančioji partija, bet ir 
opozicijos partijos vadai pareiš
kė, kad amerikiečių kareivių iš
vežimas neabejotinai paskatin
siąs komunistus Šiaurės Korė
joje pradėti naujus karo veiks
mus. Amerikos planai pakenks 
P. Korėjos saugumui, pareiškė 
Choi Kyu-hah, Pietų Korėjos 
užsienio reikalų ministeris.

P. Korėjos prezidentas Park, 
išgirdęs apie Amerikos norą iš
vežti kariuomenę, tuoj sušaukė 
ministerių posėdį ir svarstė, kaip 
reikės užpildyti amerikiečių ka
rinių jėgų paliktą spragą. Buvęs 
Korėjos gynybos ministerijos 
aukštas pareigūnas Paul Park 
pareiškė, jog Amerika raštu pa
žadėjo tol neišeiti iš P. Korėjos, 
kol korėjiečių divizijos kovoja 
Piętų Vietname. Korėja turi P. 
Vietname apie 50,000 vyrų. Ame 
rika'iaiko Korėjoje apie 60,000 
vyrų. Neabejojama, kad ameri
kiečiams išvažiuojant iš Korė
jos, šios kariuomenė bus parga
benta iš Vietnamo.

Valstybės departamento spau
dos sekretorius Carl Bartch pa
reiškė, kad Amerika padidins 
Korėjai duodamą karinę paramą, 
kuri dabar susideda iš 140 mili
jonų dolerių. Amerikai irgi esą 
svarbu, kad P. Korėja būtų sau- ’ 
gi ir demokratinė.

Korėjos pareigūnai tvirtina, 
kad amerikiečiai turėtų pasilikti 
jų žemėje iki 1975 metų, kada 
Pietų Korėja būsianti pakanka
mai stipri pati viena gintis nuo 
komunizmo.

VOS. (
DORDRECHT. — Olandijos vaisių auginimą. Mėsos per atei- 

daktarai paskelbė, kad protiniai nanti penkmetį būsią pagamina- 
nesveiki gyvena ilgiau už svei-^ma 15.6 milijonai tonų. (Dabar 
kus žmones, nes jie ligoninėse pagaminama 11.6 mil. tonų) Pie- 
normaliai valgo, miega ir. turi 
geresnę medicinos priežiūrą.

CARMEL. — New Yorke tei
sėjas pasiūlė aštuoniems jaunuo- -jardas. (Dabar — 37 milijardai). 
liams dovanoti bausmę už mari- 
juanos turėjimą su sąlyga, jei 
jie nusikirps ilgus plaukus ir nu- 
siskus barzdas. Visi sutiko tai 
padaryti.

MONTGOMERY. — Alabamos' 
valstijoje komerciniams žvejams • 
uždrausta gaudyti žuvį, nes ji 
yra apkrėsta gyvsidabrio nuo
dai s.-

mo teisės”, 1960 m. spalio 14 d. 
priimta “De klaracija, kuria su
teikiama nepriklausomybė kolo
nijiniams kraštams” .ir 1948 m. 
gruodžio 10 d. priimta ‘‘Visuoti
na žmogaus teisių deklaracija”, 

Vlikas, pritardamas 'šioms 
mintims, visus lietuvius JAV-se 
kviečia dalyvauti Pavergtų tau-

no gamyba reikia pakelti iki 98 
mil. tonų. (Dabar — 81.6 mil. 
tonų). Kiaušinių būsią 51 mili-

Brežnevo plane žadama statyti 
j vištų ūkius, trąšų įmones, ku- 

•, rių gamyba 'turėsianti pasiekti 
190 milijonus tonų per metus, 
Į nors šiuo metu pagaminama tik 
i 46 mil. tonų. Brežnevas savo 
kalboje išbarė Azarbeidžano pla
nuotojus, kad jie neišplečia sa
vo dirbamos žemės. Gavo barti 
ir statybos pramonė, kuri vieną 
grūdų elevatorių stačiusi‘9 me
tus, o viščiukų ūkį — 5 metus. 
Tokiam apsileidimui teks užkirs
ti kelią, pagrasino Brežnevas, pa
brėždamas, kad partija pati pri
žiūrės ūkių darbo discipliną: Bus 
steigiamos kontrolės ir inspek
cijos komisijos, kurios žiūrės, 
kad atskiri ūkiai išpildytų savo 
normas. Brežnevas pabrėžė “ko-

Amerlkos marinai 30 myliy i pietva- 
karius nuo Da Nango skuba prie heli
kopterio, kuris tik ka išmetė paštą.

Dėkoja Frankui 
už žydų gelbėjimų

MADRIDAS. — Amerikos žy
dų rabinas iš Brooklyn© Chaim 
Lipschitz lankosi Ispanijoje, kur 
jį priėmė pats generalisimas 
Francisco Franco. Rabinas at-

♦ Graikijos teismas nubaudė (važiavo padėkoti Frankui visų 
10 komunistų nuo 2 metų iki gy- žydu vardu, nes jis išgelbėjęs iš 
vos galvos kalėjimo.

♦ Čilėje per darbininkų de
monstracijas įvyko muštynės, ga: “Franco ir žydai”. Jojetvir- 
Vienas 17 metų jaunuolis buvo tinama, kad Franko įsakė Is- 
nušautas. panijos konsulatams Europoj iš-

*• Egipto spauda praneša, kad duoti žydams ispanų pasus, kad 
i jie galėtų išvažiuoti iš vokiečių 
užimti] Europos kraštų. Tais pa
sais pasinaudojo apie 60,000 žy
dų ir taip liko gyvi.

Amerika duodanti Izraeliui 6 
naujus Phantom lėktuvus, pakei
čiant numuštus Izraelio lėktu
vus.

♦ Maskvoje mokslininkas pa
reiškė, kad sovietų kosmonautai 
greit galės visą mėnesį išbūti 
erdvėje.

BOSTONĄS. — Žuvusio Ro
bert F. Kennedy sūnus, 16 metų 
Robert Jr. iškrito iš niedžio ir 
susilaužė dešinės rankos. riešą. 
Jis bandė iš medžio nukelti sa
vo prijaukintą sakalą.

CHEYENE.—Wyomingo laik
raštininkas Red Kelso, sužino
jęs, kad jo 21 metų’sūnus išsta
tė kandidatūrą j kongresą kaip 
demokratų partijos kandidatas, 
pats išėjo kandidatu respubliko-

monistinės moralės” ir discipli nų pusėje.

nacių apie 60,000 žydų.
Rabinas Lipschitz rašo kny-

Elta ispaniškai
“Elta”, biuletenis ispanų kal

ba, nr. 3(40), gegužės-birželio 
mėn. Buenos Aires mieste jau 
10 metų leidžiamas Eltos biule
tenis paskutinėje laidoje skel
bia Vliko raštą prieš Lenino mi
nėjimus, Lietuvos Steig. Seimo 
narių pareiškimą, be to, deda in
formacijas apie rusinimo politi
ką okup. Lietuvoje, religijos per
sekiojimą ir kt. Biuletenio pa
baigoje paskelbtos pagrindinės 
žinios apie Lietuvos istoriją, te
ritoriją, gyventojus. (E)

Dar viena kritikec c

uždarė i beprotnami
MASKVA. — Dar viena so

vietų valdžios kritikė pateko į 
beprotnamį. Tai poetė Natalija 
Gorbanevskaja, kurią Maskvos 
teismas pripažino nesveika. Ji 
buvo suimta gruodžio mėnesį, 
nes bute milicija radusi prieš 
valdžią nukreiptos literatūros. 
Anksčiau, 1968 m., rugpiūčio mė
nesį ji su keliais kitais buvo su
imta Raudonojoj Aikštėj už pro
testo demonstraciją dėl Čekoslo
vakijos okupacijos.

Sovietų Sąjungoje jau įpras
ta taktika — prieš valdžią pasi
sakančius piliečius uždaryti į 
beprotnamius, čia kaliniai ga
li būti laikomi nenustatytą laiką, 
kol “pagyja”.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, nuo š. m. liepos 
mėn. 6 d. išvyko 3 savaitėms 
atostogų. Jam išvykus, Vliko 
pirmininko pareigas eina vice
pirmininkas, dr. B. Nemickas.

Vicepirmininkas J. Audėnas 
dviems savaitėms atostogų vyks 
nuo liepos 13 d. (E) ■
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And cough up that $18.75.

169

per annum

vatė — jūsų: batukams, .ir galų

B., Aguonėlės.
9.\ Vakar vakarėli’

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. Čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego 

tik $1.00.

1

in Bonds. '
If s called pride.
It just so happens that most - 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate gping.

If you happen to be one of

Didelio for-

Elegijos, giesmės, poemos, 

psl. 

rin-

there’s something to this country 
of ours, why not buy into it 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Take stock in America 
Buy ILS. Savings Bonds & Freedom Shares

PHOENIX, Ariz. — Prieš ke- 
lioliką metų, kai Phoenixe atsi
rado keletas lietuvių šeimų, jos 
jungėsi Į bendruomenę, kurią 
pavadino Lietuvių-Amerikiečių 
Klubu. Prie jų prisidėjo ir ki
ti, valiau Phoenixe apsigyvenę 
lieutviai. Visus juos jungė lie 
tuviška prigimtis, kalba ir pa
pročiai. Naujieji ateiviai Į šią 
organizaciją Įnešė daugiau kul
tūros ir tautiškumo. Klubas bu
vo apvalytas ir nuo komunisti
niai nusiteikusio elemento, kuris 
visur knisasi po lietuviškų orga
nizacijų pagrindais. Visi vienin
gai dirbo, kaip bitės, kol paga
liau darbščių rankų ir narių pa
siryžimo dėka, išaugo gražus pa
statas, kuriuo Phoenixas ir prieš 
didžiąsias lietuvių kolonijas ga
li pasidžiuoti.

Atrodė, kad viskas eina sklan
džiai. Džiaugėsi lietuviai, kad 
savo erdvioj salėj visokiomis 
progomis galės visi susirinkti ir 
pabendrauti. Paskutiniaisiais 
metais, naujųjų ateivių dėka, 
klube buvo suruošta visos lietu
vių tautinės ir tradicinės šven
tės. Visi parengimai pravesti 
gražia lietuvių kalba, ir klubo 
narių susirinkimuose, kurie dar 
lig šiolei vedami tik anglų kal
ba, buvo tiesiami keliai lietuviš
kam žodžiui. Buvo planuota pra 
plėsti klubo patalpas, kad būtų 
vietos bibliotekai, mūsų mažie
siems, lietuvių kilmės jaunimui, 
kur būtų mokoma lietuviškas žo
dis, daina ir tautiški šokiai — 
žaidimai. Bet, deja, vsos viltys 
ir gražios svajonės buvo už
gniaužtos. šiandien tenka ap
gailestauti, kad ir Phoenixe ma
žą, lietuvių koloniją (anot Lais
voj Lietuvoj, balandžio 9 d. ra
šytam straipsny apie Phoenixo 
lietuvių klubą) palietė juoda ar 
raudona ranka, kuri stengiasi

nuslopinti lietuvišką žodį — raš
tą ir bent kokioj formoj besi
reiškiantį tautiškumą.

Prieš pora metų ėmėsi klubui 
vadovauti mažai raštingas žmo
gus, blogai kalbąs lietuvių ir an
glų kalbomis. Svarbesniems klu
bo reikalams spręsti turėjo jis 
“patarėją”, kuris klubo vairą pa
sukdavo ten, kur jis norėjo, 
šiam klubui priklauso daugiau
sia senosios kartos tylūs, ramūs 
lietuviai, kurie lengvai pąsiduo 
da dirbtinai pasaldintų “išmin
čių” užglostomi ir suklaidinami. 
Minėtam pirmininkui vadovau
jant, nariai, kurie nepritardavo 
jo ir “draugų” užmačioms, iš 
klubo buvo šalinami, kiti nepa- 
kęsdami jo rėžimo, patys pasi
traukė. Iš klubo narių pašalin
tiems, kaip raupsuotiems yra ne
leidžiama Įkelt koją Į klubo nuo
savybės ribas, žmonės, kurie 
tiek daug širdies ir darbo yra 
pridėję prie šio klubo klestėji
mo, neleidžiami net didžiąsias 
mūsų tautos ar tradicines šven
tes švęsti kartu su savo tautie
čiais.

Prie šitaip nuolat mažėjančio 
narių skaičiaus, aišku, klubas ne
galės išsilaikyti — anksčiau ar 
vėliau turės likviduotis. Tie “raš
tų ii’ rulių žinovai” turi žinoti, 
kad klubo Įgytas turtas priklau
so ne-kuriai nors žmonių grupe
lei, bet kiekvienas narys, mokė 
jęs nario mokestį, yra lygiateisis 
jo savininkas. Šio turto įsigiji
mui sukoncentruota visų narių 
pastangos, vienokiu ar kitokiu 
būdu visų sutelktas pinigas ir 
daugiau ar mažiau pridėta kiek
vieno nario darbo ranka ir auka.

Paskutiniu metu Lietuvių Klu
bo padangė vis daugiau .ir dau
giau pradėjo tamsėti. Lietuviš
kam žodžiui ir lietuviškam vei
kimui nebeliko vietos, šiemet

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

* DAINŲ GAIDAS PIANUI:

daineliy Ir šok i y, 16- psl. RinkinyjeV Rinkinys lietuvišky liaudies 
yra šios- dainos ir gaidos:

V Tegu- giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

22 Suktinis 1
3. ;Suktinis II
4. Kokietka 
5^ Padispanas
6. - Vengerka
7. Klumpakojis

Šis gaidy rinkinys kainuoja

Šiuos gaidy ir dainy rinkinius.galima gauti NAUJIENOSE. Jei atšip
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasipsime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILLINOIS

_____________ 1 ................ ,
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POEZIJOS PAVASARIAI:
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

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

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 

“ juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. . ’

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

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS.

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

Kaina $1.00. . . ’
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas- poezijos 

kinys, 95 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50;
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

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

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

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

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

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

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

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50,
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So; Halsted SL, Chicago, Ill. 60608
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3. Lietuvos Evangelikų - Re
formatų Bažnyčia yra pava
dinta “ev. kalvinų bažnyčia”. 
(LE XV - 173).

4. Neiškelta istorinė “Unitas 
Lithuanica” reikšmė. įsteigta 
kng. M. Radvilo Juodojo 1555 
m. ir stovėjusi lietuvių tautos 
laisvės ir savistovumo sargy
boje.

5. Nenušviesta “Lietuvos re
liginės laisvės privilegijos”, 
priimtos Vilniaus seime 1563 
m., ir laikytina viena iš pažan
giausių visoje V. Europoje, ir 
tuo pačiu labai svarbiu doku
mentu Lietuvos istorijoje.

6. LE užimta pozicija nesi
derina su mokslinio veikalo pa 
skirtimi duoti objektyvų faktų 
ir istorinių įvykių aprašymą, 
kuriais galima būtų remtis tei
singai nuomonei susidaryti.

7. To turėtų būti išvengta 
leidžiamoje LE anglų kalboje, 
anglų - amerikiečių visuome
nei esant ypač jautriai istori
niam objektyvumui.

Lietuvos E v. Reformatų 
Bažnyčios Kolegija Tremtyje 

Chicago. 1970. VI. 20 d.

dcdorius
Kavinėje jis dūdą pūtė, 
Vėliau kolūkiui vadovavo. 
Ir po, truputį, po truputį 
Kolūkį visą pradėdavo.

(Šluota)

— Mano sūnau, išklausyk ir 
durno patarimo, kad paskui žino
tum, ko nereikia daryti.

Boleslovas Prūsas

Amerikos mormony bažnyčia kasmet stato vaidinimus ant Cumorah kalno. Šįmet tie spektakliai 
įvyks nuo liepos 27 iki rugpjūčio 1 d. Paveiksle matomi vaizdai yra jaunu mormony repeticijos 

būsimiems vaidinimams.

švenčiant Motinos Dieną, pra- 
vesdamas minėjimo programą, 
dabartinis Įdubo pirmininkas nė 
vienu lietuvišku žodeliu neprabi
lo į tuos, daugumoj angliškai 
mažai tesuprantančius žmone- 
lius. Programai išpildyti atsi
kviesta lenkų vaikai, kai tuo tar
pu lietuviams vaikams niekur 
nebuvo leidžiama pasireikšti. 
Birželio 14 d^.kai viso laisvo pa
saulio laisvi lietuviai, minėdami Į 
skaudžius savo tautos įvykius, 
prisiminė savo maldose ir pager
bė mūsų tautos didvyrius — par 
tizanus, kritusius už mūsų tau
tos laisvę, tuo tarpu klube tą pa
čią dieną, prie stiklelio ir links
mos muzikos,.. buvo švenčiama 
buvusio “premjero” žmonos 
gimtadienis. .Niekur, nė vienu žo
deliu nebuvo prisiminta ši skau- 
ri mūsų tautos žaizda. Ar tai 
nepasityčio jimas ?

■, / . . ..." A ?■ J“

Netolimoj praeity buvo pla
nuota^ įsteigti klubo biblioteka, 
kur atėjęs lietuvis’, be stiklelio 
degtinės ir dešros'gabalo, rastų 
ir dvasinio peno.. Tam tikslui iš 
vieno garbingo asmens buvo gau
ta 100 dolerių auka lietuviškai 
knygai pirkti. Tai buvo graži 
pradžia bibliotekai ir parama 
klubuL Aukotojas pats atžymėjo 
kataloge tinkamas knygas ir pa
vedė tuo metu esančiai valdybos 
narei jas nupirkti^ Kai knygos 
su sąskaitomis pasiekė klubą, tuo 
metu buvęs pirmininkas. Igno
tas, knygų nepriėmė, nes esą 
knygos klubui nereikalingos ir 
sąskaitas atsisakė apmokėti.

Gaila, kad p, pirmininkas, ne
turėjęs galimybės Lietuvoj ap
sišviesti, atstūmė ir šią progą. 
Kad išeiti iš keblios padėties, 
klubo kasininkas, bendra sąskai 
tų mokėjimo tvarka, tas sąskai-1 
tas apmokėjo, o iš pastalės, pra-j darni savo asmeninius reikalus, 

aukojo daug* brangaus laiko 
dirbdami lietuvių klubo naudai 
ir jo labui. Jiė mylėjo kiekvieną 
lietuvį ir troško, kad lietuviškas 
žodis garsiau^ skambėtų mūsų 
tautiečių lūpose, o jų širdyse ne-, 
užgęstų tėvynės meilės kibirkš
tėlė, ir kad jie būdami geri Ame
rikos piliečiai, nepamirštų ir pa
vergtosios savo bočių žemės.

Stebėtojas

■yy.^wny.

WW$:

Amerikoje jau prasidėjo rugiapiūtė. 
Toliau matomas kombainas kerta ge
rai užderėjusius javus prie Haysville, 

Kansas.

VYRIŠKA FILOSOFIJA
— Jūs, moterys, daugiau pri

klausote nuo gyvulių pasaulio, 
— sako vyras žmonai. —-Audi
nė, pavyzdžiui, atiduoda savo 
kailį jūsų paltams, krokodilas 

o po brūkšj teikia odą jūsų rankinukams, gy-

Reformatai apie Lietuvių Enciklopedijų
Ponas M. Tamulčnas, Lietu, Pastaba: skliausteliuose pa

žymėtas LE tomas, 
nio puslapis.

Tokių epitetų yra pilna vi- gale atsiranda asilas, kuris už 
suosė LE tomuose. visa tai užmoka.

. - ------ ------------------------------- - ----------
vių Evangelikų Reformatų Baž 
nyčios Kolegijos prezidentas, 
atsiuntė Naujienoms laišką, 
kuriuo prašo paskelbti šį refor 
matų Sinodo tremtyje nutari
mu:

Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčios XXIII Sinodas tremtyje 

[nutarė plačiai lietuvių visuo
menei tarti savo žodį Lietuvių 
Enciklopedijos reikalu.

Lietuvių Enciklopedijoje:
1. Straipsniuose religinėmis 

temomos, daugumoje, aprašo 
mi dalykai-ir įvykiai yra nu
šviesti tendencingai, neprisi
laikant mokslinio metodo ir 
istorinės tiesos.

2. Kai kairiose straipsniuo
se reforinacijk ir bendrai evan 
gelikai yra' 'vadinami: ereti
kais (XXV- '139), sektantais 
VII -345), klaidatikiais (XXXIV 
- 132), kitatikiais (XXXIV - 
138), naujštikiais (XV - 136), 
atskalūnais (XXXIV - 65), kal
vinais (XXXIV -434) ir pana
šiais epitetaisj kas. nesuderina
ma su mokslinio. : veikalo oru
mu. •

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

%VT.

A little over 4 dollars for

privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

darni Į jokį pasiaiškinimą nubau
dė pinigine bauda ir pašalino iš 
klubo be teisės į jį atsilankyti.

Nenuostabu, kad caro žanda-- 
r ai Lietuvoj persekiojo knygne
šius ir naikino lietuviškas kny
gas, bet skaudų ligi ašarų, kai di
džiausios laisvės krašte — Ame
rikoj, žmonės, Įsiskverbę Į lietu
vių organizacijos vadovybę, slo
pina visa kas lietuviška, dirbda-: 
mi nežinia kieno naudai.

Tie knygnešiai, dažnai pamirš

eivių spardomas knygas paėmė 
savo globon (aukotojo Įgaliota) 
tų knygų užsakytoja, kol bus iš
spręsta kokiai lietuvių organiza
cijai j ai jas perduoti.

Pasikeitus klubo valdybai š. 
m. gegužės mėn. naujieji klubo 
valdovai šiuos knygnešius (bu
vusį klubo kasininką ir knygų 
užsakytoją) inkriminavo $100 
dol. pasisavinimu ir neatsižvelg-

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

Thaf s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rrch-quick scheme,* 
forget it. Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact.

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE.

2. YEAR MATURITY

PASSBOOK
ACCOUNT

PER ANNUM -

Paid and 
Compounded

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 F.M.

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

N. Tr.„„CM o» INSURED TO 520,000

_ SAVE ATI 

MutualFfetferal. 
Savinas ana LoanĮĮ
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747
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PANEMUNĖS MAISTAS
“šiemet sukako 50 metų nuo Panemunės įgulos sukilimo. 
Bet jis mums nei šilta nei šalta”, J. Jakštas, Naujienų 134 Nr.
Nepriklausomybę paskelbus, į Atsimenu bermontininkus, vo 

mūsų šviesuolių saujelė rankų kiečių palaidos armijos plėšikus, 
nesudėjo, neatsisėdo šiltame fo- siaubiančius Žemaitiją, naktimis 
telyje ir neužmerkė ramiai aky- Įsilaužiančius pas didesnius gas- 
čių, belaukiant sekančio mene j padorius. Taip, pvz., mūsų kai- 
sio banko dividendo atkarpos... mynas Drūkstenis buvo keturis 
Mat, nebuvo tam laiko, nebuvo ir kartus apiplėštas, kankinamas, 
banko atkarpų, o laikina valiu-i Pagaliau jis įsitaisė namuose 
ta, ostmarkės, tirpo lyg ryto tvirtovę, aklinai užramstydamas 
Daigia. r j rąstais kas vakarą duris ir lan-

Lengva 50 metų praslinkus gus.
piešti idiliškus Epinalio vaizde-j Atsimenu vieną vokiečių ma- 
lius: girdi, štai susiėjo būrelis rodierių lavoną, stypsantį mūsų 
veikėjų, atsisėdo prie stalo, pa- dvaro laukuose tarp žaliuojančių 
sirašė dokumentą, ir toji 16 va- kviečių.
sario deklaracija įsigalėjo pa-1 Atsimenu pirmuosius baisavi- 
saulyje lyg niekur nieko. >mus į Steigiamąjį Seimą. Kaip

Lengva būtų pasakyti: tą die- sunku pasišventėliams buvo juos 
na laisvė buvo magiškai atsta-Į suorganizuoti: nebuvo nei kam, 
tyta mūsų žemėje ir tuoj pat vi- nei kaip organizuoti. Mamutų 
si bendrai ir kiekvienas atski-, karta, kuri jau baigia išmirti, 
rai — draugai bei priešai —'atliko tuomet milžinų darbą, iš 
vienbalsiai prapliupo katučiais tuštumos improvizuodama ad- 
lyg solistui gastrolieriui užtrau-'ministracijos aparatą priešų su
kus aukštąją C.

Kokia būtų vaikiška pasaulė
žiūra. Koks naivus istorijos su
pratimas. žiauri realybė ritosi 
visai kitokia. Nepriklausomybę 
paskelbus, konkretaus jos vyk
dymo ir tautos žadinimo darbo 
ėmėsi gaL tik keli šimtai užside- 
gėlių, nerdamiesi iš kailio, kad 
“pajudintų žemę”, šioje pla
netoje inercijos jėga pati svar
biausia, jai nugalėti reikalinga 
milžiniškų pastangų. Atsimenu 
tėvą, važinėjantį po visą Tau
ragės apskritį, kelis kart per die
ną užkimusiu balsu kalbantį ūki
ninkų susirinkimuose, verbuo
jantį savanorius, aiškinantį kas 
įvyko, ir retkarčiais namo sugrį
žusį ir griūvantį į lovą net ne- 
davalgius vakarienės.

-;sž*į

Bradford, Pa., gyvena milijonieriaus T. E. Haney našlė Tullah, kuri prieš ištekėdama už seno 
meno kolektoriaus buvo šokėja. Jos namai pilni meno turty, o didžiausias jos rūpestis, kaip likti 

jaunai ir gražiai. Ji dabar rašanti kn/gą: "Meno meilė ir meilės menas".

darė nemažai susirūpinimo žalia
kalnio voveraitėms...

Kitą dieną beauštant, penkta
sis pėstininkų pulkas, išsitiesęs

SHORES, IND.
Visi į Lituanikos gegužinę

Beverly Shores Lietuvių Klu-
nuo Šančių atkrantės plačja ! h<) nariai vasaros atostogų netu- 
grandimi, perbėgo ledu užšalusį j j-į. jjg užimti didelės gegužinės 
Nemuną ir staigiu antpuoliu pa- i rengimo darbais. Ypač daug dir- 
ėmė kareivines. ' Pasipriešinimo, ba ponia Kristina Austin, vy- 
ir sužeistu buvo labai mažai. — ■ iriausioji išvykos šeimininkė. Ru- 
maištininku saujelė, neradusi į fetui paruošti jai talkina nonios 
nritarimo kareivių daugumoje ir Prakopienė. Brašienė ir Kriščiū 
Kauno apšaudvmo šantažui ne- j nienė. Laimės šulini kasa p. Ire- 
pavykus, pabėgo nelaukdama na Nekuvienė. Vaikų žaidimus

grandimi, perbėgo ledu užšalusį į j-į. jjg užimti didelės gegužinės

pabaigos...
Vadeivos, leitenantas Pasz-

oreranizuoia n. Aldona Masiulie- 
nė. Ir visi kiti klubo nariai turi

pama.
O prieš tai, pradžioje, Įtemp

tais nervais laukėme “didžiųjų” 
pripažinimo, kuris diplomatų ka
driliui taisyklingai ir grakščiai 
besisukiojant buvo vis prižada
mas gal poryt, gal kitą mėnesį, 
o gal “na svięty nigdy” (per 
šventą niekad).

Sulaukėme P. O. W.
Mūsų kaimynai ir nuoširdūs 

“globėjai” ponai lenkai buvo pa
slankesni, greičiau sutvarkė sa
vo gretas ir tuoj suplanavo “Lat- 
wos” išganymą paprasčiausio 
perversmo ir Unijos atstatymo 
keliu. Apie atentato kritiškumą 
jau nekartą buvo rašyta. Są
mokslininkai suspėta suimti tik 
paskutinį momentą. Mano te
ta, Jadvyga Gudavičiūtė, vėliau

Paryžiaus pasiuntinybės sekre 
tore, gal daugiausia čia nusipel
nė. Pažindama lenkų vadus, su
žinojo jų tikslą ir nurodė užkas
tus jų štabo dokumentus. Išsi
gelbėjome, bet, objektyviai žiū
rint, tautos likimas buvo atsidū
ręs peilio ašmens balanse: tik 
keletos valandų tetrūko ir būtu
me išgyvenę tuos praeitus 50 
metų kaipo Lenkijos “kresy”, 
tamsioji kraštutinė provincija.

kowski (tikrai negalėčiau pavar- ?av<> pareigas. O kam visa tai 
dės garantuoti) ir jo dešinioji 
ranka, rusu armijos viršila, sa- Į ir Lituanikos vardai liktų 
koma, atsidūrę Lenkijoj. Taigi i įamžinti prie Michigan© ežero, 
pasvėrus tikrus faktus, to epi- i Lituanikos parko Įrengimo dar- 
zodo necralima pavadinti revoliu- bai jau pradėti: paminkle bazė4 
cija, netgi nė sukilimu, o tik ko
munistų maišto abortu. Pateikę tomas ir skulptoriaus Juozo Ba- 
medžiagos pluoštą, eikime prie : kio sukurtas paminklas. Tam rei- 
jos įvertinimo antraštės švieso-jkia dar lėšų. Joms sutelkti ren- 
je.

J. Jakštas, atsijodamas iš be
šališko istorijos aruodo tik jo 
akimis “tinkamus ir prasmin 
gus” šiai dienai faktus, nusmuk- 
do tą mokslą iki bobelių pletkų 
selektyvaus ir padažyto žinių 
perdavimo.

Kalbėti apie Steigiamąjį Sei
mą, nepavaizdavus buvusios ap
linkos ir apeinant faktus bei žmo- 
neš, kurie jį padarė galimu — 
tai jau propagandisto, o ne isto
riko žygis. P. O. W. ir Panemu
nės aferų nutylėjimas, minint 
mūsų Nepriklausomybės atsta
tymo kovas, turėtų tik tą “ge
rą pusę”, kad įsiteiktų lenkams 
ir rusams, su kuriais kai kieno 
norima pabendrauti.

Mums iš tokios “istorijos” ti
krai nebūtų nei šilta nei šalta.

daroma? — O tam, kad Lietu-

jau padaryta: netrukus bus sta

Į giama ir ši gegužinė. Ji bus š. 
m. lienos 19 d. nuo 1 vai. popiet 
gražioje Dr. Jono Valantiejaus 
sodyboje prie New Buffalo, Mich. 
, Vaišingieji nonai Valanti^ai 

mielai sutiko globoti Lituanikos 
gegužine jau antra kartą. Visi 
lietuviai kviečiami linksniai pra
leisti sekmadienio popietę vai
šingų šeimininku gražioje sody
boje ir paremti Beverly Shores 
lietuvių klubo tautines bei kul
tūrines pastangas. Rds.

Kaunas ultimatumo 
nepabūgo, o komunistų vadeivos 
tik tiek su patrankomis temokė
jo apsieiti, kiek jiems buvo pra
timų metu nurodyta, — tai yra1 
vykdyti Įsakymus. Apie trajek
torijų skaičiavimą beveik nei 
vienas neturėjo supratimo. Var
gais negalais sulipinus vienos 
patrankos komandą ir ją pasta
čius mūsų namo darže, nevykę 
kandidatai Į napoleonus pasiekė 
gana konkretaus rezultato: na
mo langai iš tos pusės išlakstė Į 
orą, gi užklydusios granatos su-

jos tradicijas. Tokiose sąlygo-[ slininkai. 
se tėvas ėmėsi jam pavesto or 
ganizacinio darbo. Bet sunku
mai nesiribojo vien medžiaginiais 
trūkumais. Kiti mūsų kaimy
nai, nesitverdami kuo skubiau
sia atskleisti Lietuvai Lenino 
evangeliją, sugalvojo labai gud
rų planą.

O kad taip užgrobus Panemu
nės patrankas, atsukus jas Į Kau
ną, ir paskelbus ultimatumą? 
Valdžiai kapituliavus, sudarytu
me be vargo sovietus — nutarė 
sąmokslininkai.; .

Jau kelias savaites prieš Įvykį 
buvo pastebėta. arte j ančios aud
ros ženklų; amiihicijos ir ginklų 
sandėlys, įrengtas miške, pora 
kilometrų nuošaliau nuo gyven
viečių, buvo kejetą kart nakties 
metu užpulta: 
galėdavome aiškiai girdėti net 
Panemunės tiltu bevažiuojant, 
žinoma, tuoj į>uvo sustiprinta 
sandėlio apsauga. Nepavykus 
planui užimti sandėlio ir apgink
luoti pogrindžiovkompartiją, jos 
vadovybė griebėsi desperatiško 
žygio: atviro sukilimo kareivi- 
lėse, tinkamai neparuošus po
litinės dirvos ir be pakankamo 
kadro.

ARMĖNŲ GENOCIDAS
— Buenos Aires Armėnu Są

jungą 24.4.70 Įvairiais aktais pa
minėjo pusantro milijono armė
nų išžudymą. Tas žudynes tur 
kai pradėjo, 1915 m. balandžio~ O Panemunės maištas?

štai kitas ryškus pavyzdys, 
kaip sunkiai gimė mūsų jaunutė 
valstybė, kokius pavojus jinai 
pergyveno.

Leiskite man atpasakoti Įvy
kius be pagražinimų, iš pirmo 
šaltinio, nes juos mačiau savo 
akimis. Lietuvos artilerija pa
mažu ir vargingai kūrėsi A. Pa
nemunės rajone. Reikėjo sutver
ti tą ginklą iš pat pradžių, — iš 
nieko. Atsimenu kaip vienos ba
terijos naujokai buvo apmokomi 
prie rusiškų kanuoiių, kitos — 
prie vokišku gaubicų, trečiosios 
— laukė patrankų iš amerikie
čių pirmojo karo “surplus”. Jų 
nesulaukus, buvo išsirūpinta 18 
mglų pabūklų iš Rygos. Trūko 
kvalifikuotų karininkų. Beveik 
visai nebuvo profesinio puskari
ninkių kadro, kuris sudaro tikrą 
armijos stuburkauli ir išlaiko

Now at GLASER’S

Susišaudymus ‘

- MODEL CSF19E

B

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

EXTRA-CAPACITY 
NO-FROST 

FOOD CENTER 
ON WHEELS

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE,
2 year Maturity

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 1 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608,

fil

San Francisco miesto gyvena daug 
kiniežiy. Jie pasistatė savo kultūros 
centru, modemu pastatą su oriental!- 

nio stiliaus pagražinimais.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

Vieną rytą pamatėme Įsibrau
nančius butan “komisarus”, ku
rie pareiškė, jog visa šeima areš 
tuojama kaipo “užstatai”. Mūri
nis namas, kuriame gyvenome, 
buvo perdalintas pusiau: viena
me gale mūsų butas, kitame — 
artilerijos štabas, telefonų cen
trinė, raštinių patalpos ir t. t.

Sargybinis prie nedegamos 
spintos ir telefonų'centrinės bu
dėtojas laimei nebuvo nužudyti: 
juos nuginklavo užklupdami iš 
pasalų. Tuo pat metu visi ra
jono karininkai buvo suimti ir 
taip pat laikomi “užstatais”.

Bet neilgai tesidžiaugė sąmok-

SO

UNIVERSAL
%

• 30%* wide, 19.0 cu. ft big

• 6.49 cu. ft freezer holds 
up to 227.1 pounds of food

• 12.47 cu. ft refrigerator

• No-Frost throughout

• Roll-out wheels

• Automatic Ice maker 
accessory (optional at extra 
cost) can be installed in this 
refrigerator now when you 
buy it... or it can be added 
anytime later

• Four adjustable cantilever 
shelves In refrigerator

• Slide-out meat pan

• Slide-out crisper

• Set-In freezer rack

• Ten door shelves

• Covered cheese 
compartment

• Covered butter bin

• Juice-can rack

• Cushioned egg racks

• Three Easy-Release
• ‘ Ice-cube trays and bucket

• Automatic Interior lights

MODEL CSF19E

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

I _ NAUJIENOJ CHICAGO % ILL, — ĮfBJDAY, JULY 10,197ft



lengvino, bet patys prokuratoriai 
pasidarė lagerių administrate-
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Italijoje nauja valdžios krize
Savo laiku valdžios krizėmis pasižymėjo Prancūzija. 

Tos krizės ypač dažnai įvykdavo prieš antrąjį pasaulinį 
karą. Jei kuri valdžia pajėgdavo išsilaikyti kelis mėne
sius — tai jau būdavo savo rūšies rekordas. Nedaug ge
riau buvo ir tuoj po karo. Reikalai pagerėjo tik po to, kai 
valdžios priešakyje atsistojo Charles de Gaulle. Įvyko 
savotiškas politinių partijų persiorientavimas, persigru- 
pavinias: partijos, kurios anksčiau vaidindavo'labai 
svarbų vaidmenį (pavyzdžiui radikalų), ėmė smukti ir 
silpnėti. Tuo pačiu metu per karą susiorganizavęs rezis
tentų sąjūdis pradėjo nustelbti politines partijas. Iš tų 
rezistentų bei jų pasekėjų ir išsivystė vadinamasis “go- 
listų” sąjūdis, kuriuo pasikliaudamas Charles de Gaulle 
pravedė visą eilę reformų, įskaitant ir naujos konstituci
jos priėmimą.

Naujos konstitucijos priėmimas ir kai kurios refor
mos gal ir buvo didžiausias de Gaulle nuopelnas, — nuo
pelnas ta prasme, kad Prancūzija pagaliau pajėgė tin
kamiau susitvarkyti ir ji nebėra varginama be paliovos 
besikartojančiomis valdžios krizėmis.

Ką anksčiau pergyveno Prancūzija, tą dabar per
gyvena Italija, kurios bėdos prasidėjo tuoj po karo. Per 
paskutinius dvidešimt penkerius metus Italijoje jau įvy. 
ko trisdešimt ir viena valdžios krizė. Paskutinioji Įvyko 
prieš-kelias dienas, kai premjero Mariano Rumor vado
vaujama vyriausybė atsistatydino. Toji vyriausybė buvo 
sudaryta tik prieš 49 dienas!

Šį kartą valdžios krizę iššaukė unijų vadovybė, su 
kuria premjeras Rumor negalėjo susitarti dėl generali
nio streiko atidėjimo. Kai unijos atsisakė susilaikyti nuo 
streiko, tai Rumor ir Įteikė rezignacij’ą. Būdingiausia 
buvo tai, kad tuoj po valdžios atsistatymo jau kitą dieną 
unijos paskelbė, jog jos streiką atšaukia! Bet tai jau bu
vo, kaip sakoma, šaukštas po pietų: nors atsistatydini
mo priežastis ir buvo pašalinta; tačiau valdžios atsista
tydinimo jau nebebuvo Įmanoma.atšaukti. 0 to pasekmė: 
trisdešimt pirma valdžios krizė.

Kokios priežastys iššaukia tas valdžios krizes? Ko
dėl jos nuolat kartojasi?

Viena pačių svarbiausių priežasčių gal yra ta, kad nė 
viena politinė partija neturi daugumos. Valdžios pap
rastai yra koalicinės, sudaromos iš trijų ar keturių par
tijų atstovų. Dažnai ir vienos partijos žmonės nelabai te- 
sutaria ir turi skirtingas nuomones įvairiais klausimais,

'Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos oficialus organas “Prav
da” smarkiai pasmerkė komunis
tinėje Kinijoje įsteigtas vadina
mas “Gegužės 7 mokyklas”, ku
riose paties Pekino pranešimu, 
milijonai žmonių yra “pamokomi 
pataisyti savo galvoseną”. Tos 
“mokyklos” raudonoje Kinijoje 
Įsteigtos, vykdant paties Mao 
Tse-tungo prieš ketveris metus 
gegužės 7 dieną paskelbtą “svar
bų įsaką”. Tos “mokyklos”, ki
nų komunistų spaudoje vaizduo
jamos ir giriamos kaip “revoliu 
ei jos židiniai, bet pasak “Prav- 
dą” “švelniai pavadinus”, esą tik 
“darbo lageriai”.

Visas Kinijos kraštas esąs to
kių “mokyklų” tinklu nutiestas, 
kur kinų darbininkai, valstiečiai 
ir studentai, bet taip pat seni

nusipelnę komunistai esą laiko
mi, kurie nepilnai pritarė Mao 
Tsetungo politiniams įsivaizda
vimams. Dalinai sunkiomis fizi
nėmis sąlygomis esą “perauklė- 
jami, kad pilnai persiimtų Mao 
idėjomis”.

Į tuos lagerius žmonės esą 
siunčiami provincijų valdžios, 
taip pat ir valstybinių ministeri
jų. Tuo būdu tūkstančiai, žmo
nių, jų tarpe daug inžinierių ir 
technikų iš anglies pramonės mi
nisterijos komandiruoti į “ge
gužės 7 mokyklas”, kadangi bu
vę įtarti .nesą ganėtinai persi
ėmę Mao Tsetungo idėjomis.

Pravda be to pabrėžia, kad į 
“gegužės 7 mokyklas” yra siun
čiami beveik visi tie specialis
tai, kurie buvo išmokslinti Sovie 
tų Sąjungos mokslinėse institu-
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tai ką jau bekalbėti apie skirtingų partijų žmones: jiems 
kur kas sunkiau “susikalbėti” ir pasireiškusius nuomo
nių skirtumus išlyginti.

Italijos vėlesnių laikų koalicinės valdžios yra ryš
kiausias to “nesusikalbėjimo ir nesusiklausymo” pavyz
dys. Krikščionių demokratų partija yra pati didžiausia, 
bet ji yra susiskaldžiusi Į devynias frakcijas, kurių nuo
monės įvairiais politiniais ir socialiniais klausimais labai 
skiriasi. Vienos tų frakcijų yra labai radikalios, net lin
kusios bendradarbiauti su komunistais. Kitos pasižymi 
savo koriservatiškumu, yra pusėtinai atžagareiviškos.

Kiti koalicinės valdžios partneriai nuo 1963 metų 
yra dvi socialistų partijos, viena kurių- iki to laiko buvo 
artima komunistams ir jos vadas Pietro Neimi buvo net 
Maskvos apdovanotas 1

' Visai tad suprantama, kad vieningai veikti tokiai 
koalicinei valdžiai nėra lengva, kai tenka spręsti įvairius 
socialinius ir politinius klausimus. Prieš kiek laiko ne
mažai triukšmo sukėlė ir Vatikanas, kuris pradėjo kam
paniją prieš skyrybų legalizavimą, primindamas, jog 
toks legalizavimas pažeistų dar Mussolinio sudarytą kon
kordatą su Vatikanu. ' " ■

Tačiau toji kampanija vis dėlto Jnępaveikė parla
mento, kuris pasisakė už skyrybų pripažinimą. Tai iš 
dalies rodo Vatikano įtakos sumažėjimą. Krašte, kur 93 
nuošimčiai su viršum yra katalikai, tas įtakos sumažė
jimas yra gana būdingas. .

Prie dabartinės valdžios krizės daug prisidėjo be pa
liovos vyksta streikai fabrikuose ir net valdžios įstaigose. 
Blogiausias dalykas yra tas, kad ir šios krizės pasekmė
je Italija ii- vėl atsidūrė lyg kokiame akligatvyje: be
veik nėra vilties, kad ji galės susįlauįti daug patvares
nės valdžios. O tai dėl to, kad ir kitę koalicinę valdžią 
bus bandoma sudaryti iš tų pat’partnerių, kurie gal bus 
kiek lankstesni, bet vargu pajėgs susitarti ir išspręsti vi
są eilę labai svarbių socialinių ir politinių problemų. Pa
dėtis, žinoma, gal pasikeistų, jei būtų paleistas parla
mentas ir paskelbti nauji rinkimai. Tačiau koks pasikei
timas būtų tuo atveju, tai nelengva pasakyti Galimas 
daiktas, kad ir tada padėtis susidarytų tokia pat, kokia 
ji yra dabar. . . ? . / >.- '■

vę kuriose kitose socialistinėse 
šalyse. •

Nuo Stalino laikų niekas 
nepasikeitė

Sovietų Sąjunga ir po Stalino 
mirties tebepasilieka koncentra
cijos stovyklų šalis, praneša tos 
vergų imperijos vidaus gyveni
mo stebėtojai.

Nuo praeitojo dešimtmečio vi
durio atrodė, kad Sovietų valdžia 
yra linkusi išleisti šiek tiek li- 
berališkesnius įstatymus, kuriais 
neribotai slaptosios policijos sau
valei bus uždėti šiokie tokie varž
tai. Tačiau iš tos “reformos” jo
kio pagerėjimo nesulaukta.

Įstatymo projekte apie bau
džiamuosius lagerius numatytos 
kai kurios apsaugos klauzulės 
pasiliko tik popieriuje, šiandien, 
kaip ir prie Stalino, kiekvienas 
sovietų pilietis — tatai parodė 
rašytojų teismai ir nubaudimai 
— tebėra beviltiškai išduoti vals
tybės saugumo policijos malo
nei ir nemalonei.

Suimtiesiems suteikti šiokią 
tokią apsaugą nuo lagerių va
dovybės persekiojimų buvo įs 
teigtos tam tikros prokuratorių 
įstaigos. Jos turėjo būti nepri
klausomos instancijos su teise 
ir pareiga ištirti nusiskundimus 
ir lagerių administracijas pri
versti geriau su kaliniais elgtis. 
Išėjo taip, kad ne tik tos insti
tucijos kaliniams' nieko nepa-

rankas, beregint atsiduria lage
rių komendantų rankose ir nu- 
siskundusio padėtis dar labiau 
pablogėja. Dabar, kaip ir Sta
lino metais, lagerių sargybiniai 
gali teroru ir prievarta iš dar
bo vergų išspausti paskutines jė
gas. Vien maistas yra kiek ge
resnis. Kai anksčiau šimtai tūk
stančių lagerių vergų mirdavo 
badu, dabar sunkiai dirbantieji 
gauna po 2,400 kalorijų, nors 
sunkiai dirbantiems per dieną 
yra reikalinga 4,000 kalorijų.

Popieriuje pasiliko ir kitas 
nuostatas, kad pirmą kartą nu
baustieji savo bausmę atlieka 
toje sovietų respublikoje, kurio 
j e jie gyvena. Praktiškai gi yra 
taip, kad beveik visi darbo lage
rių bausme nubaustieji savo 
bausmes atlikti yra siunčiami į 
Sibirą.

Vergų darbo stovyklų atlygi
nimo ir lankymo leidimų srityje 
taip pat nepastebima jokių pa
lengvėjimų. Kas sykį į slapto
sios policijos spąstus įkliuvo — 
įkliuvo be jokios malonės. Prieš 
intelektualus dabar išgalvojo 
ypatingai rafinuotą metodą — 
sovietinis daktaras nustato, kad 
“serga proto liga”11 ir be jokių 
apeliacijų siunčiamas į beprot
namį...

STALINO GALVOS LIKIMAS
jo stočių, bet žinios vis dėlto 
eina lėtai.

Savaitei praėjus po pakaitų 
Čekoslovakijoje, vieną vakarą 
į kiaulių ūkį užsuko plentu va
žiavusi kariška mašina. Joje 
buvo trys rusų kareiviai. Maši
na pasuko iš kelio, privažiavo 
prie statulos ir sustojo. Tuojau 
iš jos iššoko trys raudonosios 
armijos kariai.

Vienas išsitraukė didelį kūjį 
iš mašinos, atsistojo ties statu
la ir tarė:

— Josif, deržis! (Lietuviškai 
tai būtų: Josifai, laikykis!)

Netrukus pradėjo trupėti sta 
tūlos dalys. Po kelių smūgių 
nusirito ir Stalino galva. Žmo
nės, vakaro tyloje užgirdę 
dunksėjimą, kilo iš lovų ir pra
dėjo dairytis. Vienas net drįso 
išeiti laukan, norėdamas iš ar
čiau pažiūrėti, kas ten Staliną 
nuo piedestalo verčia. Karei
viai, pastebėję smalsuolius, lie
pė jiems traukti, neartėti prie 
statulos. Pro langus galvas lau
kan pradėjo kamšioti ir mote
rys. Prie statulos jos nėjo, bet 
viena išėjo laukan ir nužings
niavo į aikštelės pakraštį. Ji 
matė aikštele žemyn besiritan
tį rutulį. Pradžioje jai atrodė,

Vienas senas Naujienų skai
tytojas prieš porą savaičių ga
vo laišką iš savo giminaitės, 
gyvenančios netoli Vilniaus 
esančiame kiaulių ūkyje. Laiš
kas buvo pasiųstas iš Lenkijos, 
kur dar ir šiandien tebegyvena 
kiaulių šėrėj os — kolchozinin- 
kės giminaičiai. Laiško autd- 
riaus negalima minėti, kad 
prie jos neprisikabintų gana 
gausūs sovietų policijos agen-

Laiške yra keli sovietinio gy 
veninio vaizdai. Vienas jų yra 
šitoks:

Prieš du metu Aleksandrui 
Dubčekui laimėjus daugumą 
čekų komunistų partijos cent
ro komitete, pradėjo riedėti 
Stalino galvos nuo įvairiausių 
statulų miesto centruose, ka
reivinių kiemuose ir mokyklų 
soduose.

Didokas Stalino galvų skai
čius buvo pastatytas įvairiose 
Lietuvos aikštėse. Viena buvo 
užmauta ant paminklo, pasta
tyto kolchozo aikštėje, esan
čioje visai netoli Vilniaus — 
Minsko plento.

Žinios apie Įvykius Čekoslo
vakijoje lėtai ėjo į Lietuvą. 
Lietuviai klauso užsienio radi-

jog tai buvo karių paristas ar
būzas, bet vėliau ji patyrė, 
kad ritosi numušta Stalino gal
va. Išėjo ir kaimynė. Ji taip 
pat matė besiritantį rutulį. Kad 
kaimynai nepastebėtų, pirmoj 
ji moteriškė koja pasukinėjo 
atsiritusią Stalino galvą.

— Ką darai, kaimynėle? — 
paklausė antroji, taip pat išė
jusi pasižiūrėti.

— Stalino saulė už dyką pas 
Dievą duoną ėdė, ji žiūri, bet 
nešildo, — paaiškino pirmoji ir 
pakėlė atsiritusią galvą. Mano 
lovys yra gerokai pakrypęs ir 
neturiu kuo jo paremti, kad 
atsitiestų.

Taip jiedvi ir padarė. Nune
šė Stalino galvą į tvartą ir pa
kišo po pakrypusiu loviu. “Pa
žiūrėsime, ar jo galva galės 
bent atitiesti pakrypusį lovį...

Ištiesino. Du metus šėrėjos 
galėjo versti lovin ėdalą, o 
kiaulės ėsti...

Bet šiandien viskas keičiasi 
ne vien Čekoslovakijoje, bet ir 
pačioje Rusijoje. Rusai vėl 
grįžta prie Stalino saulės tikė
jimo. Jie mano, kad Stalino 
saulė jiems ir vėl pradės šildy
ti, kaip ji šildė Stalino laikais.

Praeitą mėnesį viena šėrėją 
sako kitai šėrėjai-:

— Muškim telegramą kom
partijos centro sekretoriui Brež 
nevui ir pasakykim, kas atsiti
ko su statula ir nusiritusią Sta
lino galva... Ko gero, gausim 
ne tik atlyginimą, bet dar ir 
kokį lapą.... Pasakysime, kas 
atsitiko su Stalino galva ir 
kaip — mes ją dvejis metus 
saugojome....

. — Tik reikia surasti švares
nę vietą, — tarė antroji. ■— Ne
galima Stalino traukti iš palo
vio.

— Juk tai buvo pati saugiau
sioji vieta, — tarė pirmoji. — 
Saugesnės vietos mes šiame 
kiaulių kolchoze negalėjome 
rasti... Pasakysime, kas atsiti
ko ir atiduosime.

— Tik, sesule, turėsi tą gal
vą numazgoti, labai jau ji pur
vinai atrodo...

— Dėl Stalino aš visa pur
vuose paskendusi, nemazgo-

Kiaulių šėrėj oš Stalino galvą 
išvertė iš, palovio, bet jos ne
nuplovė.

— Ji buvo atiduota iš Vil
niaus a tvažiavusiai^komso mo
lų ekspedicijai, kad būtų sau
gojama Stalino šimto metų gi
mimo sukakčiai. Pasibaigus 
Lenino sukakties minėjimams, 
bus pradėti pasiruošimai Stali 
no minėjimams.

Galvą išsaugojusios šėrėjos 
taip nieko ir negavo. Atlygini
mas joms buvo prižadėtas Sta-

(Nukelta i 5 psl.)
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Simonkos kasyklos senesnės, dar iš prieš 
istorinių Vengrijos laikų. Libankoje opalai 
atrasti žymiai vėliau, bet ir čia jie kasami 
nuo viduramžių. Ilgus amžius opalų kasi
mas buvo laisvas verslas, ir jame buvo už- 
angažuoti visi aplinkinių miestelių gyvento
jai. šias vietinių žmonių teises toleravo 
Vengrija, pakentė ir kraštą okupavę turkai, 
bet nepakentė Austro - Vengrijos valdovai 
austrai. 17<S<8 m. istatvmu Simonkos ir Li- 
bankos opalų kasyklos buvo suvalstybintos 
ir perimtos visiškon valdžios kontrolėn. 
Bet Viena lauktų pelnų čia nerado, vietoj 
jų atsirado daug nuostolių, ir po keliolikos 
tokių neaiškių metų valdžia apsisprendė 
kasyklas išnuomoti ir opalų produkciją 
patikėti privačiai iniciatyvai. Ir atrodo, 
kad šis sprendimas buvo teisingas. Kasyk
los .suklestėjo, darbai buvo išplėsti, pro
dukcija buvo didelė. Pavyzdžiui. 1877 m. 
Červenicos kasyklose dirbo apie 150 darbi
ninkų, kasyklų nuoma buvo 15.000 flori
nų, kasyklų išlaidos — 60.000 florinų ir 
menų parduodama labai mažai.

Sekant opalingąsias gyslas, abu kalnai 
išraižyti koridoriais ir galerijomis. Liban- 
kos kalne tokios galerijos eina net penkiais 
aukštais viena virš kitos, ir jų visų bend
ras ilgis daugiau, kaip 5 mylios. Abiejų 
kalnų uoliena nepaprastai kieta, opalai 
labai trapūs akmens, ir jų išrinkimas ir iš- ’ 

kirtimas iš uolų reikalauja nepaprasto at- , 
sarguino. Visi rasti akmens šlifuojami vie
toje esančiose dirbtuvėse. Nešlifuotų ak
menų uarduodama labai mažai.

Kaip jau esame minėję, šių kasyklų 
opalai yra labai aukštos kokybės, bet smul
kūs. Vis dėlto kartkartėmis pasitaiko ir 
nuostabaus dydžio akmenų. Didžiausias 
tokių galima matyti Vienos gamtos istori
jos muziejuje. Jis nešlifuotas tik nuvalytas 
nuo nereikalingų medžiagų. Jo svoris — 
apie 3000 karatų, jis yra 12 cm. ilgio, 6.5 
cm. pločio ir nuo 1.3 iki 7.5 cm. aukščio. 
Amsterdamo pirkliai praėjusio šimtmečio 
pradžioje už jį siūlė 500.000 florinų (25.000 
svarų sterlingų), kas anuo metu buvo di
džiuliai pinigai, šis akmuo rastas Červe
nicos kasyklose, bet radimo data nežino
ma. Akmuo ypa tingai geros kokybės ir ryš 
kių intensyvių spalvų. Kitas tų pačių ka
syklų akmuo yra tarp imperijos brangeny
bių Vienoje. Jis yra gero vištos kiaušinio 
dydžio, visiškai panašus į pirmąjį, ir spė
jama, kad jis yra pirmojo dalis. Ką reiš
kia tokio dydžio opalai, lengva suprasti 
Plinijaus Vyresniojo pasakojimą apie Mar
ką Antonijų, kuris turtingą senatorių No- 
niii išgujo iš Romos Į cgziię tik už tai, jog 
Nonius nenorėjos jam perleisti savo opalo. 
O tas opalas buvęs tik vidutinio riešuto dy
džio. .

Per visus amžius iki 19 šimtmečio Ven
grija buvo vienintelė opalų tiekėja pasau
lyje, bet 19 šimtmečio viduryje ir pabai
goje šioje srityje stipriai pasireiškė Hon

duras, Meksika ir Australija, ir Vengrijos 
hegemonija griuvo nesugrąžinamai.

Hondūre opalai atrasti praėjusio šimt
mečio pabaigoje. Turtingiausi' depositai 
yra kalnuose prie Gracias, Intibukat ir 
Erandigue, netoli Gvatemalos sienos, bet 
jų yra ir kituose krašto.vietose. Kai kurios 
opalingos krašto vietos tėra žinomos tik in
dėnams, kartkartėmis atnešantiems į tur
gus parduoti labai gerų akmenų, bet sle
piantiems vietas, kur tie akmens randami.

Opalai čia randami, kaip ir Vengrijoje, 
kalnuose, vulkaninės kilmės trachito uolų 
tuštumose. Kai kuriose kiaurynėse papras
tai opalas susitelkęs didžiulėmis masėmis, 
bet brangieji opalai ir čia gana smulkūs, tik 
jų randama nepalyginamai daugiau, negu 
kasyklose. Prie Gracias, Instibukat ir 
Erandingue opalų kasyklos organizuotos 
komerciniais pagrindais, ir jų produkcija 
gana didelė. Kaip ir Libankos kalne, uo
los čia raižomos urvais ir galerijomis, ei
nančiomis viena virš kitos. Yra vietų, kur 
atrastose opalinėse gyslose kiekvienu kir
kes smūgiu atidengiama puikių akemnų. 
Kai kurios trachito uolų formacijos veda 
tiesiai i Gvatemalą, o pei* ją ir Į Meksiką, 
bet dėl žiaurių klimatinių ir gamtinių są
lygų, o taip pat dėl pakankamo, opalų kie
kio jau žinomuose deposituose, tų uolų 
opalinguinu dar nesusidomėta.

Hondūro opalai savo išvaizda labai pa
našūs į vengriškuosius, tik trupučiuką dau
giau skaidrūs ir juose mažiau ugnių. Vis 
dėlto kokybe jie žymiai menkesni. Dalis 
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šių akmenų, kai tik susiduria su oru, stai
ga ima tamsėti ir kartais net visai praran
da spalvą.

Meksikoje opalai atrasti 1835 m., bet jų 
kasimu buvo susidomėta tiktai 1870 m., ir 
nuo tada opalų produkcijoje Meksikai pri
klauso labai reikšminga vieta.

Visi pagrindiniai Meksikos opalų ištek
liai yra pietinėje dalyje, . kalnuose netoli 
Gvatemalos sienos. Opalų randama ir ki
tose krašto vietose, neišskiriant ir Meksi
kos miesto kaimynystėje, bet ten jų depo
sitai yra menkesni. Kaip ir Hondūre, opa
lai čia randami pilkai raudono trachito 
uolose, kurių labai, gausu šio krašto kal
nuose. Čia randamas visų rūšių opalas, 
kokio tik yra Vengrijoje ir Hondūre, ir 
priedu taip vadinamasis ugninis, mažiau 
vertingas už brangųjį vengriškąjį, bet ne
paprastai Įspūdingas ir spalvingas akmuo.

Pagrindinės Meksikos opalų kasyklos 
yra Queretaro provincijoje netoli to pat 
vardo miesto. Opalai čia randami didžiu
liame plote maždaug 90 mylių ilgio ir 60 
mylių pločio. Pačios didžiausios kasyklos 
yra prie Jurado kalne, kuris tuneliais ir 
šachtomis išraižytas iki kelių šimtų pėdų 
gj’lio. Ugniniais opalais turtingiausios Zi- 
mapan kasyklos Hidalgo provincijoje, ta
čiau čia pastebėtas didelis akmenų mažėji
mas.

Visi iškasami opalai šlifuojanti kasyklų 
kaimynystėje. Pats didžiausias opalų šli
favimo centras yra Queretaro miestas, ku- 

•: riame šiuo amatu užsiima keli šimtai žmo

nių. Tik nežymi čia iškasamų opalų dalis 
eksportuojama nešlifuota, daugiausia į 
Idar — Ob.ersteiną ir kitus Vakarų Euro
pos centrus.

Meksikos opalų produkcija labai nevie
noda, svyruoja tarp 50 -100 tūkstančių ak
menų per metus. Daugiausia akmenų išve
žama į JAV, toliau seka Vokietija, Angli
ja, Prancūzija. Nemaža parduodama vie
toje turistams. Akmenų kainos labai ne
vienodos, kartais keliasdešimt centų už 
akmenį, kartais keli šimtai dolerių, pri
klausomai nuo jų kokybės. Bet ir geriau- 
siems Meksikos opalams toli iki Vengrijos 
opalų kainų. Koki jie puikūs bebūtų, ją 
pareikalavimą ir kainas veikia tos pačios 
priežastys, nuo kurių kenkia ir Honduras.
' (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.

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

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti - 
“N A U J IENAS”

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS

AKIŲ, AUSŲ,
IR GĖRALAS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tslef^ PRospect 8-3229
Razid. tslsf.; WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. įmūrytu’ 
Ligonius ppnima tik susitarus.

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski R<L (Crawford 

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

Jei nealSUlepia, stamhinn '374-0012

DR. S. B1E21S 
r«lefu PKospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKUU auiraoieniais ii penktadieniais 
ircciHU. LT SfeKmad. 011S3JS uždarytai 

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

DK. PETER BRAZIS 
rrtYšlClAN AND SUKVCUN 

2434 WEST 71st STREET 
Orisas: HEmiock 4-5849 

Rexia.; 308-2233 
UF1SO VALANDOS.

oiiuau., peaKiaoieių nuo 1—5, tree, 
ir segiau. UKiai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA
Jul diKCCl 

feu: GK6-24UU
<al. pa^ai susitarimą; Pirm., ketv. 
v—±» 4—^, anuau., penKt. 1U—4, ir 

sesuo. 10—Z vai.

J Rez. GI 8-0873

£»«. W. M. EiSlN - EISENAS
ANUScKlJA IK MUltKV UtVUS 

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

Valanoos pagal susnaruną. Jei neaU 
suiepia, sKammnti ML 3-OUOL

DR. A. JENKINS
GYuY (OJAS IK IHikURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: 

lEreč. ir šeštaa. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tek ofiso: PR 8-7773; rez^ PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
’ • antrai 2—4.' ’

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, 111. 60618 Tel. 5254)952

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nu o 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DiL FRANK PUECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

/‘contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
z INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų,

Ofiso tol»f4 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St. 

Tel. 925-8296
Valandos: 2—8 vai vak. Penktadienį 

10__12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

ŪKIMAS
(Atkelta iš 4-to psl.)

lino šimto metų sukakties iš
kilmių proga”.

A. Tavorščius
Į kiaulių auginimo kolchozų 

buvo atvažiavusi milicija. 
Klausinėjo, kas sudaužė Stali
no paminklų. Jiems buvo paša 
kyta, jog tai buvo trijų rusų 
kareivių darbas, tai tuo tardy
mas ir pasibaigęs, sako toliau 
esanti pastaba tame pačiame 
laiške.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
’įf'5 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med, Ban- 
—» darai Speciali pagalba kolonu 
' (Arch Supports) ir t t

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

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

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Placa 

T.L: FRontiar 6-1882

perkraustymai

M0 VI NG
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

WDINSKA?
Lengvieji vėsintuvai 

TIK 60 SVARŲ
. Langan įstatomi

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

i n

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

REMSITE TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

'‘NAUJIENOSE”

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

PRANAS WASILIAUSKIS
Gyv. 3343 So. Wallace St.

Mirė 1970 m. liepos 9 dieną, 6:30 vaL ryto, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Viduklės parap., Raseinių apskr.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Apolonija (Gečaitė), 3 sūnūs — Vladas, 

marti Lillian, Albertas, marti Ethel ir Leonardas, marti Shirley, 8 anū
kai, 6 proanūkai, sesuo Helen Prancick, jos vyras Louis su šeima ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė SLA 217 kuopai.
Kūnas pašarvotas J. F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Lituanica 

Avenue.
šeštadienį, liepos 11 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
mas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Prano Wasiliauskio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, marčios, sesuo, gimines..

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

FELIX BAKSHIS
Gyv. 2443 W. 70 Street

Mirė 1970 m. liepos mėn. 7 d., sulaukęs 52 metų amžiaus. Gi
męs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: motina Frances (Wolskaite), du dėdės —J Michael 
Bakshis ir John Bakshis su šeimomis, 3 pusbroliai — pre! Walter 
Jude> Frank ir Stanley Judis bei jų šeimos, 4 pusseserės — seselė M. 
Donata, seselė M. Emeliana, seselė M. Woltereta ir Anna Judis, gi
minaitis Stanley Wolski su šeima, giminaičių Martishių ir Bdrshių šei
mos bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. f

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 68 45 Sq, Western 
Avenue.

Šeštadienį, liepos 11 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 
Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų! pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Felix Bakshis giminės, draugai ir pažįstami buoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį, patarnavi
mą ir atsisveikinimą. />

Nuliūdę lieka:
Motina ir giminės.

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

VERGŲ IMPERIJA XX AMŽIUJE
Dar apie 3 milijonai politinių kalinių 
Sovietų Sąjungos prievartos stovyklose

“mirtingųjų” kacetai, kur 
kas tų sųlyjgų neatlaiko ir 
kas iš ten gjrvas nebeišeina — 
tai yra radioaktyvių medžiagij, 
ypač atominėms bomboms rei
kalingo urariijaus kasyklos, Ja
kutijoje, prie Norilsko, Naujojo- 
ee Žemėje, Franz Josef, Vrangel 
ir Kurilų aslose, kur esančios 
įrengtos raketų bazės...

Viena, kų Šveicarijos žurna
listai pamiršo per sovietų at
stovų paklausti Kremliaus val
dovų, tai apie naujausią so vie 
tų valdžios išradimų — apie 
kacetais. paverstus beprotna
mius, į kuriuos paskutiniais 
laikais uždaromi galvoti drįs- 
tantieji rašytojai ir kitokį inte
lektualai, pastebi Darbininkas 
to laiško turinį atpasakojęs.

Šveicarijos spauda plačiai 
paskelbt penkių dešimčių švei
carų laikraštininkų laišką, ku
rį jie dar praeito balandžio 3 
dieną buvo parašę, pasirašę ir 
bandė įteikti sovietų atstovui 
Berne, be abejo, norėdami, 
kad atstovas persiųstų Krem
liaus valdovams.

Nenorėdami reikalui paken
kti, jie laiško turinio niekur 
neskelbė, kol nebus įteiktas so
vietų atstovui, per audiencijų, 
kurios jie minėtų balandžio 3 
dieną paprašė. Bet per 6 savai
tes iš sovietų atstovo negavę 
jokio atsakymo, laikraštinin
kai nutarė daugiau nebelaukti 
ir laiško turinį viešai paskelbti.

Audiencijoje jie norėjo gau
ti paaiškinimų dėl pačių sovie
tų rašytojo A. Marčenko pa
skelbtų faktų apie Sovietų Są
jungoje tebeveikiančius kace- 
tus, dėl sovietų rašytojams ruo- 
šiamų^ieismų su ilgametėmis 
bausmėmis ir bendrai dėl so
vietuose tebeviešpataujančios 
brutalios stalininės priespau
dos, dėl kurios patys komunis
tai pogrindžio atsišaukimuose 
kelia protestus ir kt.

Sovietų atstovo tylėjimą 
Šveicarijos žurnalistai suprato 
kaip to atstovo pripažinimą, 
kad laiške surašytieji faktai 
yra tiesa, kurios sovietų val
džia neigti negali, nes būtų vi
same pasaulyje apšaukta me
lage, o pripažinti, kad laiške 
rašoma tiesa sovietų imperijos 
valdovai juoba nenori. Iš laiš
ke išdėstytų faktų matyti, kad 
Sovietų Sąjunga ir “liaudies“ 
Kinija yra dvi komunistinės 
imperijos, kurios remiasi ver
gų1 darbu ir vergai jose laiko
mi žiauriau, negu buvo laiko
mi bet kur kitur pasaulyje.

600 KACETŲ SU 3 
JULIJONAIS KALINTŲ. ..
Laiške šveicarai žurnalistai 

išdėsto, kad Sovietų imperijo
je dar yra 600 ^koncentracijos 
stovyklų vidutiniškai po 5,000 
kalinių kiekvienoje; kad tų 
kalinių apie pusė, tai yra nuo 
1 iki 1Ąz2. milijono, yra politi
niai kaliniai, tokie kaip ne pa
gal partijos liniją rašiusieji 
rašytojai, komunizmu nusibo- 
dėję ir tai viešai parodę jau
nuoliai, atsisakiusieji tarnau
ti raudonojoje armijoje įvairių 
tikybų nariai ir kt

Tie kacetai yra keturių rū
šių, būtent:

—- Baudos lageriai su “nor
maliomis” kalėjimų sąlygo
mis^ jų yra daugiausia visose 
sovietinėse “respublikose”;

— Baudos lageriai su pagriež 
tintomis sąlygomis, įrengti 
daugiausia pačioje šiaurėje, 
k. a. Karelijoje, Murmanske, 
rytų Sibire;

— Baudos lageriai su labai 
griežtomis sąlygomis, įrengti 
jau. pačiose poliarinėse srityse, 
Ledinuotojo okeano salose, 
taip pat Sachaline, Altajuje ir 
Karagandoje; ir

— Baudos lageriai su ypatin
gai sunkiomis sąlygomis, , tai

nie-
nie-

busirmKimų ir parengimu

— Chicago^ Lietuviu NaZliy Ir Naš
liu ki p Draugiško Kliubo eilinis Susi
rinkimas įvyks liepos 10 d. 8:00 vaL 
vak. Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Nariai ir narės skaitlingai daly
vaukite, nes yra daug bėgančių klubo 
reikalų aptarti. Po susirinkimo įvyks 
vaišės ir šokiai.

M. Urbe Ii s, rašt.

— Chicago* Lietuviu Našlių, Našliu- 
kiy Draugiškas Klubas rengia smagų 
pikniką, kuris įvyks liepos 12 d., sek
madienį, Bruzgulienės sode, 8274 So. 
Kean Ave. šokiams gros Valiūno 
orkestras. Veiks bufetas su gėrimais, 
bus skanių lietuviškų užkandžių ir ver
tingu dovanų. Valdyba ir Komisija 
kviečia visus narius, nares ir gerbia
mus svečius gausiai atsilankyti ir 
smagiai praleisti popietę.

M. U r bei is

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

— Žemaičių Kultūros Klubo komi
sija ir valdyba rengia vasarinį pasi
linksminimą — pikniką liepos 12 d., 
12 vai. po pietų, buvusiame Liepos 
sode. Bus muzika šokiams, veiks už
kandinė ir baras, bus saldainių atspė
jimui ir laimės šulinys su dovanomis. 
Parengimo komisija ir valdyba kvie
čia visus žemaičius ir mielus aukštai
čius su svečiais atvykti ir praleisti 
laiką su žemaičiais.

Rengimo Komisija
BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 

‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ

mirus
ONAI RIMIENEI

sūnui Broniui su šeima, dukterims, 
giminėms gilią užuojautą reiškia

Broniaus Bendradarbiai

PETRONĖLE GRIBAUSKAS
GRIGALEVICIŪTĖ

U Gyv. 3364 So. Lituanica Avenue

Mirė 1970 m. liepos 9 dieną, 12:30 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr. ir parap., Aukštakalnės kaime.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Antanas, sūnus Edward Grab, marti Stepha

nie, duktė Bernice Shenosky, 3 anūkai — Richard Grab, Kenneth 
Grab ir Roger Chenosky, sesuo Marijona Kavaliauskas su šeima, bro- 

. lis James Grigui ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Priklausė ■ Womens Catholic Order of Foresters.
Kūnas pašarvotas J. F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Lituanica

Avenue. |
šeštadieli, liepos 11 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. iPetronėlės Gribauskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir- suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir. aįtsisveikinimą. ;

Nulūdęįeka:
- Vyras, sūnus, duktė, sesuo,, brolis,'giminės.’

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

- Mirė 1970
r Lietuvoje.
„ Amerikoje'Išgyveno 65 metus.

Paliko nuliįdę: sūnus Walter Vallis,“ žmona Bernice ir jų šeima; 
sūnus Stanley gailis ir šeima; žentas Stanley Holzhawer, gyv. Kalifor- 

■ nijoje; 10 anūkų, 14 proanūkų, pusseserė Petronėlė Stuson su šeima, 
į gyv. Detroite, Mich.; pusbrolis Šbimaitis su žmona ir šeima, ir kiti gi

minės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

a Avenue. Hjz- •
šeštadienį, liepos 11 d. 12:00 vai. p. p. bus lydima iš koplyčios į 

Gimimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių .Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Patricijos Vizgirdienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs ir giminės.

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

PATRICIA VIZGIRDAS
GIMUSI SHIMAITYTĖ

PAGAL PIRMĄ VYRĄ V ALLIS

Gyv. 4416 W. 59 St., Chicago, Ill.
m. liepos mėn. 8 dieną, sulaukusi senatvės. Gimusi

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

(PUTRAMENTAS)
linksmume arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAME NT AS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ ’
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GFJ.ES VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd SLS^ET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR^S^ 
\•

\ TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
li/ 2533 W. 71st Street

C*' Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

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-J0C3

STEP. C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
- - OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 

ir penki 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-11384139

DR. V. P. TOMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8^195

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI____
GARSINKI T EŠ NA U JIE NO S Ė
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2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

CICERO
Dovanos

pasi-

A. & L. INSURANCE & REALTY

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

PAID

T

HOME INSURANCE

State Farm hie.ano Casualtv Company

$1,000 minimum
1 year certificate

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar..«i, Žemė — Pardavimui

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Name!, Žemė — Pardavimui

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpubllc 7-1941

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

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

Call: Frank Zapoils 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, n*s vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

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

- • PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS b

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher,

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pro- 
klg. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Vąiky. Išvystymo įstaigos pirmas di
rektorius dr. Edward Zigler iš Kansas 
City. Anksčiau Jis profesoriavo Yale 

universitete.

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namų, automobi- 

,Ihk gyvybės, svei- 
I katos ir biznio.

. JUOZAS (JOE) JURAITE
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

PRIE 62-tros ir Francisco puikus 
I-mos rūšies 6 kamb. octagon bunga
low. 2 auto garažas. Tuoj galima 
užimti. Kaina nrieinama. Pamatykite 
ir užsitikrinkite skambindami savi

ninkui. 737-7526.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 
’ -NAUJIENOSE-

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rimas ir mute- 
kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

. Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui kreipkitės bet kada

įBARGENAS. Marcmette Parke arti 
jmokvklos mūro namas 2 butai no 5 

kambarius Parduoda įpėdiniai.
Tel. PR 8-6916

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 

į Pigūs automobilig draudimai.

BUILDERS and contractors 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu, leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL- ___.. .£ 4444 gjj western Ave^ 

CHICAGCL ILL. 60609 
TeL: VI 7-3447

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREJPKTTtS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 1-TJ^l

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

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

pos 18 d.

VL. IŠGANAITIS ŠAULIŲ VETERANAS veteraną Vlada Išganaitį rašyti.

jungai patys už save kalba.
Mielam ir branngiann mūsų 

garbės šauliui - sukaktuvininkui 
tariame nuoširdų ačiū ir dėko
jame už pasidarbavimą tiulių 
idealams ir didžiuojamės jo at
liktais darbais.

Nuoširdžiai sveikiname su 
dviguba sukaktimi ir linkime 
mielam solenizantui Vladui Iš- 
ganaiėiui geros sveikatos ir su
laukti dar daug laimingų, gra
žių ir saulėtų metų.

Algirdas Budreckas

VLADAS IŠGANAITIS

šiomis dienomis Vladui Išga- dovaujama šaulių Sąjunga trem- 
naičiui sukako 70 metų am- tyje išaugo į didelę organizaciją, 
žiaus. Be šio garbingo amžiaus, Tai nuopelnas gabaus ir suma- 
taip pat sukako 50'metų kai jis 
priklauso šaulių S-gai. šaulių 
eilėse tokių sukaktuvininkii 
kaip V. Išganai tis yra reta. Jis 
iki šios dienos visa savo siela 
nuoširdžiai dirba atsidėjęs Šau
lių S-gos idealams. Jo veikla 
Šaulių Sąjungai, buvo gerai vi
siems žinoma Lietuvoje, o taip 
pat ir išeivijoje. Lietuvai ku
riantis matome sukaktuvininką 
Šaulių S-gos eilėse. Išeivijoje 
irgi jis yra vienas iš pirmųjų 
•aįsteigėjų ir šaulių idealų puo
selėtojų eilėse. Išeivijoje jis iš
renkamas šaulių S-gos pirmi
ninku. Tose pareigose išbūna 
dvi kadencijas -— 6 metus. Pas
kutiniame suvažiavime Detroite, 
šauliai ir toliau pageidavo ir 
mielai norėjo jo vadovavimo, 
bet gyvenimo amžiaus slenks
čiai pasidarė jam sunkesni ir jis 
atsisakė kandidatuoti. Jo va

naus organizatoriaus Vlado Iš
ganančio. Todėl ne veltui visuo
tinas suvažiavimas Detroite jį 
išrinko šaulių Sąjungos garbės 
nariu.

Tai didi ir brandi asmenybė.
Būdamas šaulių Sąjungos pir

mininku, jis daug dirbo, nesi
gailėdamas nei energijos nei lai
ko. Jis rūpinosi visais šauliais 
ir visomis kuopomis vienodai. 
Laike savo vadovavimo kaden
cijos jis dėjo visas pastangas, 
kiek galimybės leido, aplankyti 
kuopas. Brandaus ir patyrusio 
šaulio V. Išganančio tėviški pa
mokymai ir patarimai laike po
sėdžių visad buvo Šaulių S-gai 
labai naudingi ir šauliams rei
kalingi. Jis daug metų vadova
vo ir toliau vadovauja didžiau
siai šaulių kuopai — Vytauto 
Didžiojo, Chicagoje.

Netenka daug ką apie šaulių

DARIAUS IR GIReNO 
MIRTIES MINĖJIMAS
Kapitono St. Dariaus ir Lent. 

St. Girėno herojiškas skridimas 
(1933 m.). Lietuvon ir tragiška 
jų mirtis bus paminėta Lietu
vių Plazojc prie jų parniūkto 
liepos 19 d. 2 valandą popiet. 
Minėjimą rengia Amerikos Le
giono Dariaus - Girėno Postas. 
Atitinkanną žodį tars Lietuvos 
Generalinis Konsulas P. Dauž- 
vardis.

Ta pačia .proga įvyks ir Pa
vergtų Tautų Savaitės apvaini
kavimas. Būtų reikšminga ma
tyti Marquette Parke — Lietu
vių Plazoje visus lietuvių pla- 
kaus ir šūkius, kurie demons
truos Pavergtų Tautų Parade 
vidurmiestvje- išvakarėse, lie-

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

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

k

Savininkas lietuvis.

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. Halstad St., Chicago, 111. 60608. — TeL 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

$5,000 minimum
2 year certificate

Passbooks

5’/2% 

Investment 
bonus plan 

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

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

INSURED

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Muziko Strouos atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

IX v * u II VU,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Dovanos, tik retai jos 
taiko. Štai vėl pasitaikė proga 
jomis pasinaudoti, bet tik iki šio 
liepos mėnesio 12 dienai.

Vietiniai ir iš toliau atvykę 
užeikite bet kurią dieną į St. An
thony Savings and Loan asso
ciation, 1447 So. 49th Ct., Ci
cero, kur gausite pilnas informa
cijas dėl tų dovanų.

Garbė mums ciceriečiams tu
rėti tokią sumaningą vadovybę, 
šv. Antano taupymo bendrovė 
yra vadovaujama pačių lietuvių, 
pirmininkas P. Putrimas, o pats 
viršininkas p. J. F. Grybauskas, 
visuomet gerai nusiteikęs ir vi
sus klientus susitinka su šypse
na. Visi čia kaip viena malo
ni lietuviška šeima. Tai gerai ir 
to linkiu ant visados K. P. D.

TAISOME KLAIDĄ
Šių metų liepos 9 d. Naujie

nose, kalbant apie Adelės Briz- 
gytės - Orintienės mirties su
kakti, mišias atnašavo vysk. V. 
Brizgys. Straipsnyje parašyta, 
kad vyskupui asistavo tėvas 
Kubilius, o turėjo būti tėvas 
Kęstutis Trimakas.

— Jonas W. Miliauskas yra 
paskirtas First National banko 
viceprez. asistentu ribotų pasko
lų skyriuje.

— N. Abromas ir S. Waleska 
apdovanoti US Industries Corp. 
1000 * dol. pažymėjimais pre
kėms už punktualumą ir pasto
vumą darbe. .

— AlfonsaęgV. Pocius, Illinois 
universiteto Urbanoje studentas, 
yra priimtas f chemikų draugi- 
j?- I ją priinšami tik pažangūs 
moksle studentai?

— Tradicinis vasaros Karna
valas prie 47-tos ir Damen Avė. 
yra atidarytas liepos 9 d. Mano
ma, kad iki rugpiūčio 5 d. jį ap
lankys pusė milijono žmonių. 
Jame bus tautybių pasirody
mai.

— Įstojaučių į mokyklas vai
kų gimimo metrikai yra gauna
mi paprašius raštu Bureau of 
Vital Statisties. 130 N. Wells 
St. Biuras prašo tai padaryti 
dabar.

— Hines ligoninėje gydosi ke
letas lietuvių karo veteranų; 
Naujienos jiems yra siunčiamos 
nemokamai.

— Chicagos Bridgeport© ir ki
tų artimų apylinkių prekybinin
kai praneša, kad yra pasirodę 
apyvartoje 10 ir 20 dol. netikrų 
banknotų. Jie yra lengviau "'at
pažįstami stebiit paveiksluotą 
banknoto pusę?

— Kun. Adolfas Stasys ir Jo
nas Jasaitis, Čikagos Lietuvių 
Tarybos ir LB Čikagos Apygar
dos Valdybos j pirmininkai, va
dovaus lieturi i eisenai Paverg
tų Tautų Savaitės parade liepos 
18 dieną. Išeities vieta: State ir 
Wacker Dr.- sankryža.

— Paieškotas Kapt. Čepai
tis Leonardas, tarnavęs Ukrai
nos kariuomėaėj. Jis ar jo gi
minės bei pažįstami prašomi 
susisiekti su Lietuvos Genera
liniu Konsulatu, 6147 So. Arte
sian Ave., Chicago, Ill. 60629, 
Telefonas REpublic 7 - 8334.

— V.D. Šautiiį Kuopos iškyla. 
Liepos mėn. 19 d. 12 vai. nuo 
Jaunimo Cen’ro patalpų vyks
tame prie ežero i p. Regio ūkį. 
Turintieji mašinas prašomi vyk 
ti su mašinomis. Neturintieji 
mašinų talpinsimės į esamas. 
Moterys pasiima užkandžių.

JOB
OPPORTUNITIES FOR PRINTERS

• Compositors
• Make-up men
• Lock-up men *

' • Linotype Operator
• Letterpress
• Mieble Vertical
• and Kelly Pressmen.

New Modern Plant ’
Ideal working conditions. Top Salary 

and Benefits.
Open Shop.

Apply in person.
THE WICKLANDER PRINTING

CORP.
1550 So. STATE ST., 

CHICAGO

AUTOMOTIVE 
IN SERVICE MANAGER 
At least 5 years experience. 

Good salary.
Excellent Company Benefits and 

Working Conditions.
Z A YRE 

240 W. LAKE 
ADDISON

An Equal Opportunity Employer

BARTENDER
Experience^., No mixed drinks. 

6 day week. Steady work. 
Reliable and sober man.

APPLY IN PERSON.
CIMINO LIQUORS 
1654 W. 47th ST.

HELP WANTED —~ FEMALE ~
Darbininkių Reikia

RELIABLE WOMEN • 
WANTED

Live in or go. 5 day week. General 
housework. Plain cooking for 3 adults 
in Lincolnwood. Must speak some 
English. Good home and salary for 

right person.
OR 4-8708

BEAUTICIANS
With following appreciated for Ele

gant Beauty Salon. 
Steady work.

JOSETTE COIFFURES 
2746 W. PRATT

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

ASSEMBLERS :
We have openings for young men & 
women for assembling & packing 
dept. Some experience in related 

areas required, x
Call FRED OHADI, 376-7222

G. G. I
4420 So. WOLCOTT

C ■ ' ' ; ' \

RENTING. IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu naujai 
’^dekoruotas butas, gazu apšildomas, 
46-tos ir Hermitage apriinkėie. Skam

binkite TONY, tel. 778-2424.
f

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

♦
MISCELLANEOUS

Jvairūs Dalykai

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

Primenama visiems kuopos 
šauliams, kad Pavergtų Tautų 
minėjime — parade dalyvavi
mas būtinas. Turintieji uni
formas ar tautinius rūbus da
lyvauja uniformuoti. Renka
mės prie kuopos vėliavos.

J. Petrauskas

♦ 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).

Šveicarijos skulptoriaus Angel Duarte kūrinys, išstatytas šveicarų 
parodoje, primena šveicarišką sūri.

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

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean. 
Dr. Juno Beačh, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305-844-3388. Kelias ALA (Pr) ’

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 Są. Kedzie Ave. PR 8-2233


