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IŠ VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

savo kareiviais ar karo laivais į Viduriniųjų R; ų konfliktą, ne-
teris.

kalavimų.

isi-

instruktoriai,

I gerinti su Kinija santykius, ta
čiau pažanga buvusi labai lėta. 
Jei Kinija taptų pasaulio bend
ruomenės nariu, kaip kitos vals-

v” rašo, jog Iz- 
“ daugiau nenu

Britanija buvo pernai didžiau
sias sovietų prekybos partneris

Laikini įstaigy pastatai, Washingtone pastatyti dar II-jo Pasaulinio karo metu, yra baigiami 
griauti. Jie jau nebetiko švariai sostinės aplinkai tarp Kongreso rūmy ir Washingtono paminklo.

Šiuo metu vyksta gyva diplo
matinė veikla. Sovietų ambasa- 

Ida Londone paskelbė paskutinį >s ievas yra ouvęs miesto me-1 . . , , ... .
. Už jos paleidimą siūloma., 'P,an?, VKtanmųjų Rytų

Kinija trukdanti 
taikai Azijoje

TOKIJO. — Valstybės sekre
torius William Rogers iš Japo
nijos išvyko į Londoną, kur jis 
susipažins su nauja britų vyriau
sybe. Bus svarstomi Vidurinių
jų Rytų, Indokinijos ir kiti tarp
tautiniai klausimai.

Sekretorius Rogers Japonijoje 
turėjo pasikalbėjimą su japonų 

: televizijos korespondentais. Jis

‘brary of Congress Gr. 
Periodical Division

NAUJI NERAMUMAI ŠIA?

SUSIRŪPINUSI IZRAELIO VALDŽIA
GALI KIRSTI EGIPTUI STIPRŲ SMŪGĮ

WASHINGTON AS. — Gynybos sekretorius Melvin Laird pa
reiškė spaudai, kad Amerika šiuo metu neplanuoja įsikišti su

jų unijos pagrasino sustabdyti
visa Dieno nristatvma iš artinki-1vejančių sovietų Karimų .pastangų. ^meriKOS vyriau- 

*;vn_ Isias tikslas esąs išlaikyti toje pasaulio dalyje st ateginį ir karinį

Saulėta, dieną 85°, naktį 60. 
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:26. THE LITHUANIAN DAILY NEWS
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SOVIETU SĄJUNGĄ DAUG PREKIAUJA 
SU KAPITALISTINĖMIS VALSTYBĖMIS

MASKVA. —Sovietų Sąjungos politiniai santykiai su vakarų 
valstybėmis netrukdo jiems bizniauti su nedraugiškais režimais. 
Birželio mėnesio numeryje žurnalas “Užsienio prekyba” aiškiai 
parodo, kad politika ir biznis Kremliaus vadų akyse nesimaišo. 
Priešingai, sovietų prekyba pernai sumažėjo tik su komunistine 
Kinija, su kuria prekiauta už 56 mil. dol. Nukrito ir prekyba su ko
munistine Kuba. Su vakarų, kapitalistinėmis valstybėmis, sovietų 
prekyba padidėjo pernai 12%, o su komunistinėmis — 6%.

. mil. dol. Po jos seka Japonija, 
Suomija, Vakarų Vokietija, Ita
lija ir Prancūzija. Prelcyba su 
V. Vokietija padidėjo 26%. Pre
kyba su Japonija ‘siekė 620 mil. 
dol.

Ginklų siuntimas į Egiptą at
sispindi sovietų prekybos sta
tistikoje. Prekyba pakilo 26% ir 
siekė 465 mil. dol. Smarkiai pa
kilo prekyba ir su kitomis arabų

Komunistinė ideologija ne
trukdė sovietų vyriausybei ir ki
toms Rytų Europos komunisti
nėm valdžiom prekiauti su anti
komunistiniais režimais. Graiki
jos karinė valdžia yra viena de- 
šiniaūsių ir daugiausia nusista
čiusių prieš komunizmą, tačiau 
Graikijos prekyba su sovietais 
padidėjo. Komunistinės valsty
bės dalyvauja Graikijos preky
bos parodose. Iš didžiųjų pasau
lio valstybių Sov. Sąjunga pir-

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija paleido iš savo ka
lėjimo amerikietį katalikų vys
kupą James Edward Walch, 79 
mėtų, kuris buvo suimtas 1958 
m. ir nuteistas už šnipinėjimą. 
Jis paleistas dėl humanitarinių 
sumetimų. Kartu Kinija paskel
bė, kad kitas kalinys, amerikie
tis Hugh Francis Redmond, ba
landžio mėn. 13 d. kalėjime nu
sižudęs, perplaudamas skutimo
si peiliuku savo rankų gyslas. Jis 
irgi buvo kalėjime už “šnipinėji
mą” nuo 1954 metų ir buvo ga
vęs kalėjimo iki gyvos galvos.

ČIKAGA. — Pieno išvežioto-

žiūrint didėjančių sovietų karinių pastangų. Amerikos vyriau- 
nių miestelių pieninių, jei čika- Karmį

.-balansą. Amerika toliau bandysianti rasti taik< is sprendimą di- gos pieninės nepriims umjos rei-| plomatiniais TeJ Avive «Maa•
raelio vyriausybė susirūpinusi, kad Amerika d; 

LANSING. — Negras, atėjęs' sfleistų Sovietų Sąjungai ir nepadarytų su ja susitarimo Izrae-

PROTESTANTAI KETURIAS DIENAS

Britanijai gresia uostų streikas
BELFASTAS. — šis savaitgalis bus įtemptas ir ilgas vie

nuolikai tūkstančių britų kareivių, kurtėms pavesta saugoti šiau
rinės Airijos miestus ir miestelius, šiandien prasideda keturių 
dienų šventė ir minėjimai Boyne mūšio sukakties. Tame mūšyje 
Airijos protestantai/ vadovaujami Will i amo HI-jo nugalėjo ka
talikų armijas 1690 metais, šiai pergalei prisiminti protestantai 
rengia paradus, kurie įvyks 18-koje šiaurinės Airijos miestų. 
Katalikų veikėjai tvirtina, kad paradai yra katalikų provokavi
mas. Paradus organizacija 150,000 protestantų “Oranžinių klubų” 
nariai. Oranžinė buvo karaliaus Williamo III-čiojo spalva.

šiaurinės Airijos vyriausybė 
parinko paradams tokias gat
ves, kur mažiau katalikų gyven
tojų. Tavernos privalo užsida
ryti 8 vai. vakare. Kai kur jos 
gali būti visai tedarytos. Prie 
Airijos Respublikos sienos su
stiprinta sienos apsauga, karei
viai kelios dienos ieško ginklų.

Nežiūrint visų apsaugos prie
monių, neabejojama, kad šian
dien ir rytoj šiaurinėje Airijoje 
bus riaušių ir neramumu.

* v
žalingas streikas

Londone britų vyriausybė su
šaukė uostų darbininkų vadus ir 
uostų direktorius svarstyti, kaip 
išvengti kraštui labai kenksmin
go streiko, kurį ateinantį ant
radienį šaukia uostų darbininkų 
unijos. Streikas gali uždaryti 
visus Britanijos uostus, sustab
dyti eksporto ir imperto prekes. 
Britanija užsienyje perka pusę

Sovietai stato Graikijoje elek
trinę jėgainę, sovietų technikai 
ieško šiaurinėje Graikijoje dur
pių. Pernai sovietų prekyba su 
Graikija pakilo 16%. ’

Čekoslovakija Graikijoje per
ka tabaką, medvilnę, vaisių sul
tis ir parduoda Graikijai miško 
medžiagą, mašinas, anglį, trak
torius ir chemikalus.

Lenkijos prekyba su Graikija 
pernai pakilo 40%, Rumunijos 
— 30%. Lenkija pardavė ak
mens anglių Ispanijai tuo metu, 
kada ispanai angliakasiai bandė 
streikuoti, reikalaudami dides
nių atlyginimų. Čekoslovakijos 
komunistinis režimas taip ėmė 

• varžyti graikų egzilų, daugiau
sia, komunistų, veikla Pragoję, 
kad keli graikų, pogrindžio vadai 
buvo priversti sugrįžti į Grai
kiją, kur jie tuoj buvo suimti 
ir gavo kalėjimo bausmes iki 
gyvos galvos.

ninkės 60 dol ir išeidamas išsive
dė 16 metų baltą mergaitę, ku
rios tėvas yra buvęs miesto me
ru.
5,000 dol. atlyginimas, nors ją 
sveiką pristatytų ir pats pagro
bėjas.

PARYŽIUS. — Taikos dery
bose komunistų delegatai pa-' 
smerkė prezidento Nixono pa-1 šti, kad kare įgyti teritoriniai 
skutimus taikos siūlymus ir pa- (laimėjimai yra neleistini. Po ši- 
reiškė, kad karas Indokinijoje tokio pareiškimo būtų išvežamos 
tęsis tol, kol visi Amerikos ka- Izraelio karinės jėgos iš arabų 
reiviai išvažiuos ir kol Amerika 
nepriims be jokių sąlygų visus 
komunistų reikalavimus.

taikai. Pagal šį planą Izraelis 
ir Arabų valstybės turėtų raštu 
pareikšti savo gerą valią išpil
dyti 1967 metų Jungtinių Tau
tų rezoliuciją ir visus jos reika
lavimus. Visos šalys turi pareik-

Siūlo padidinti 
karalienes algą

LONDONAS. — Britanijos ka
ralienei lankantis Kanadoje bri
tų parlamente vėl kilo debatai 
apie karalienės gaunamą algą, 
kuri yra 1.14 milijonai dolerių 
per metus. Karalienės alga yra 
ta pati jau nuo 1952 metų, kada 
viskas kainavo daug mažiau. 
Siūloma tą algą padidinti iki 
1.92 mil. dol. per metus.

Karalienė iš tos sumos turi 
apmokėti algas savo dvarų tar
nautojams, kurių yra apie 300, 
nuo lordo čamberleno iki tarnai
čių.

Darbiečių partijos atstovas 
Hamilton parlamente pareiškė, 
kad dar nesąs laikas didinti ka
ralienės pajamas, nes nėra jo
kiu ženklų, kad ji kenčia skurdą.

Be iš vyriausybės gaunamos 
algos, britų karalienė turi ir gry- 
naisavo asmeninių pajamų. Sa
koma, kad karalienės turtai sie-

Londono spaudoje
Londone leidžiamas biuletenis: 

F. C. I. — Features and News 
from behind the Iron Curtain, 
š. m. birželio mėn. 17 d. laidoje, 
pasinaudodamas Eltos paskelb
ta informacija, įdėjo žinią: 
USA ir Rytų Europa, Nixon apie 
Rytų-Vakarų santykius ir pa
teikia tokią įžangą: “Ryšium su 
lietuvių egzilų vadų — JAV-se 
veikla, jiems kreipusis į prezi
dentą ir prašius Baltijos valsty
bių klausimą įtraukti į būsimos 
Europos saugumo konferencijos 
darbotvarkę, atsirado proga pa
lyginti JAV ir britų oficialias pa
žiūras rytų ir vakarų santykių 
klausimais”.

Toliau ištisai paskelbtas teks
tas laiško, adresuoto Vliko pir
mininkui dr. J. K. Valiūnui ir 
pasirašytas JAV valst. departa
mento pasekretoriaus Martin J. 
Hilenbrant. Jis buvo įdėtas “El
tos Informacijų” 10 nr., kituose 
Eltos biuleteniuose ir perspaus
dintas visos lietuvių spaudos.

(E)

kia 144 milijonų dolerių. Vien 
jos meno turtai esą verti 120 
milijonų, be to, jai priklauso 
Lankasterio kunigaikštija, iš ku
rios ji gauna nuomos apie 384,- 
000 dol. per mtus.

žemių, o arabai pareikštų, kad 
jie baigė prieš Izraelį karo stovį.

Izraelis toliau tęsia Egipto 
priešlėktuvinių pozicijų puoli
mus. Stebėtojai galvoja, kad 
dabartinė padėtis yra pavojin
ga tuo, kad Izraelis gali prieiti 
išvados, kad toliau laukti jam 
nenaudinga, kad reikia skubiai 
kirsti Egiptui didelį smūgį, ku
ris vėl leistų Izraelio aviacijai 
•valdyti Egipto padanges.

Jei Egiptas tiek sustiprins 
savo priešlėktuvinę gynybą, kad 
Izraelis nebegalės pulti Egipto 

i teritorijos, tai neilgai truks, kol 
i Egiptas sutrauks' prie Suezo to
kias jėgas, kad Izraeliui nebus 
vilties jų sustabdyti. Po sovietų 
raketų skydu arabai gali su
traukti stiprią savo artileriją, 
šarvuočius ir pėstininkus, kurie 
privers izraelitus trauktis nuo 
Suezo. Todėl yra pavojus, kad 

Įizraelitai gali griebtis žygių su
stabdyti sovietų raketų statybą.

Stebėtojų nuomone, sovietų 
ginklų siuntimas Egiptui pagrį
stas ne tik noru sustiprinti sa
vo įtaką arabų kraštuose, bet ir 
reikalu skubiai atidaryti, Suezo 
kanalą, Kanalo uždarymas dau
giausia kenkia Egiptui ir Sovie
tų Sąjungai, kuriai trukdoma 
skverbtis į Raudonąją jūrą, į 
Indijos vandenyną ir į Rytinės 
Afrikos pakraščius.

♦ Izraelis pranešė, kad oro ko
vose buvo numušti trys Egipto 
Mig-21 lėktuvai, pakilę pasitik
ti Izraelio bombonešių.

Atstovai atmetė 
C.-C. rezoliuciją

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas 1 uvo labai pa
tenkintas Atstovi Rūmų atsisa
kymu patvirtinti senato priimtą 
Cooper-Church rezoliuciją, kuri 
draudžia duoti lėši Amerikos ka
riuomenei KambOdijoje, drau
džia mokėti kompjnsacijas ame
rikiečiams, kurie jyra Kambodi- 
jos kariuomenės
patarėjai, treneriai. Ta rezoliu
cija, senato priimta birželio 30 
d. 58 balsais prieš 37, draudžia 
eikvoti lėšas ir Anįerikos aviaci
jai, jei ji remtų Kimbodijos ka- 
ruomenę kovojančią prieš komu
nistus.

“Balandžiai” Atstovu Rūmuo
se reikalavo, kad'ši rezoliucija 
būtų sesijoje svarstoma, deba- 
tuojama nors vieną valandą, ta
čiau šis pasiūlymas buvo atmes
tas 247 balsais prieš 143. Kitas 
“balandis” pasiūlė įpareigoti at
stovus, kurie šią rezoliuciją svar
stys kartu su senato komitetu, 
kad jie priimtų senato papildy
mą prie lėšų kariniams reika
lams įstatymo, būtent, minėtą 
Cooper-Church papildymą, šitą 
pasiūlymą Atstovų Rūmai at
metė 237 balsais prieš 153.

Dabar rezoliucija atsidurs kon
ferencijoje, kur iš senato pusės 
dalyvaus žinomi “balandžiai”: 
Fulbrightas, Cooper, Church, 
Mansfield, Aiken, Case ir Spark
man, kuris nelaikomas balandžiu. 
Iš Atstovų Rūmų paskirti at
stovai : Morgan, Adair, Zablocki, 
Hays ir Mailliard.

SACRAMENTO. — Kaliforni
jos senatas priėmė įstatymą, ku
ris draudžia nuo 1975 m. sausio 
1 d. Kalifornijos keliuose važi
nėti mašinoms, kurios leidžia dū
mus. Panašus įstatymas buvo 
atmestas seimelio atstovų 
muose.

♦ Islandijos premjeras, kilus, televizijos korespondentais. Jis 
jo name gaisrui, žuvo kartu su j pareiškė,, kad Amerikos karinės 
žmona ir kelių metų anūku. Jo bazės ir kareiviai Azijoje nebūtų 
pareigas eis teisingumo minis- reikalingi, jei komunistinė Kini

ja pakeistų savo karingą laiky-
- Graikijoje teismas nubaudė seną Ameriką dariusi viską pa- 

dar tris režimo priešus. Vienas! 
jaunas studentas gavo 12 mėtų 
kalėjimo, kiti du buvo ištremti
i mažą pasienio kaimą. Teisme f1, . . ... 
buvo duota bausmė ir kaltina- i ^us. ®
mujų gynėjui, kuris įžeidė teis-. . .. , A .
mį, sakydamas, kad teisėjui nė-1 J*.
ra objektyvūs. Advokatų sąjun
ga pagrasino, kad ji ateityje ne
dalyvaus teismuose.

x - t

♦ Pietų Vietnamo preziden
tas Thieu pažadėjo ištirti kalti
nimus Vietnamo kalėjimų pri
žiūrėtojams, kurie kankina poli
tinius kalinius ir laiko juos “ti
gro narvuose”, nežmoniškose są
lygose.

♦ šiaurinėje Airijoje ir kata
likai rengia demonstracijas ke
turiuose miestuose, protestan
tams švenčiant pergalės prieš 
katalikus sukaktį. Demonstraci
jose būsią protestuojama dėl bri
tų kareivių žiaurumo katalikam.

♦ Los Angeles katalikų arki
vyskupas pareiškė, kad jis eks-

t grasintų kitoms šalims,, tai Ame
rikai nebūtų sunku pagerinti sa
vo ryšius su komunistine Kini
ja.

Valstybės sekretorius, kuris 
tarėsi su Azijos vyriausybėmis 
Maniloje, Saigone ir Tokijo, pa
reiškė tikėjimą, kad Tailandija, 
Pietų Vietnamas, Laosas ir Kain- 
bodija, bendradarbiaudamos ir 
kartu dirbdamos galėtų išlaikyti 
savo nepriklausomybę.

Rusai siautėja
Kaip rusai-atėjūnai siaučia 

Vilniuje, girtuokliauja ir plėši
kauja. “Komį. Tiesoje” (birž. 4) 

___ __ __  aprašytas įvykis. Veiksmas pra- 
komunikuos tuos katalikus, ku-| aidėjo Igorio Perelaikovo bute, 
rie darys aborto operacijas ar Vingrių g. 5 nr.
kitaip su jom turės reikalų. Ar
kivyskupas pareiškė, kad jokie 
įstatymų leidėjai negali pakeisti 
Dievo įsakymo: “Nežudyk!”

Modernieji kompoteriai turi tūkstan
čius myliy įvairi y viely. šis IBM kom- 
puteris sugeba greitai atlikti moksli

nius ar biznio uždavinius.

rū-

. -m ateiste i:

Sėdėjo penki jaunuoliai, gėrė 
ir lošė kortomis. Sumetę po rub
lį, jaunuoliai — rusai nusipirko’ 
dar raudono vyno ir apie vidu
naktį pradėjo skirstytis.

Jiems skirstantis, netoliese 
pasirodžius vyrui su moterimi, 
vienas iš penkių, V. Choriušinas, 
tekintojas, švilptelėjo: Paskui 
mane, vyrą prilupti, moterį...

Visi nuskubėjo prie praeivių, 
Choriušinas iš nepažįstamojo 
atėmė vyno butelį, pareikalavo 
pinigų, gi kiti du, komjaunuolis 
Kulakovas ir radijo gamyklos 
kontrolierius Namikovas smogė 
praeiviui į veidą. Sukruvintam 
pavyko pasprukti. Du pasiliku
sią moterį gąsdino, šlykščiai 
keikdamiesi.

Po kelių valandų keturi rusai 
buvo suimti. Teismas Choriuši- 
ną nuteisė 2.5 metų, o likusius 
— po 1,5 metų laisvės atėmimo. 
Penktasis, keturis vaišinęs sa
vo bute, komjaunuolis, būsiąs 
teisiamas pačių komjaunuolių — 
jų teisme.

Tai nebe pirmas toks įvykis 
Vilniuje ir, kaip taisyklė, jų he
rojai — vis rusai, įvairių įmonių

tęsus gali1 pritrūkti kai kurių 
maisto produktų.

■ šitokios apimties streiko Bri
tanijoje nebuvo jau 44 metai. 
Apie 47,000 uosto darbininkų rei
kalauja pakelti algas iki 12Q dol. 
per savaitę. Dabar jie gauna 84 
dol.

Streiko grėsmė jau numušė 
akcijų biržose britų svaro ver
tę. Konservatoriai kaltina uniją, 
kad ji išeina prieš naują kon
servatorių vyriausybę, norėdama 
jai pakenkti. Unijų vadai tvirti
na, kad , jie būtų streikavę ir 
prieš darbiečių valdžią, jei ji bū
tų buvusi išrinkta.

Nerimas Indijoje ' 
dėl vizito Maskvoj 
MASKVA. — Po Pakistano 

prezidento kelionės Į Maskvą, 
kurios tikslas buvęs pagerinti 
Pakistano-Sov. Sąjungos santy
kius ir prisidėti prie saugumo ir 
taikos Azijoje, gali atšalti sovie
tų santykiai su Indija, kuri bi
jo, kad Pakistanas negautų gin
klų iš sovietų. Sovietų diploma
tai bando nuraminti Indiją, kad 
ryšiai su Pakistanu nenukreipti 
prieš ją.

Po kelionės buvo pranešta, 
kad sovietų technikai padės pa
statyti Pakistane naują plieno 
liejyklą, kuri ateityje gamins 
apie milijoną tonų plieno per me
tus. Padidėjo ir sovietų preky
ba su Pakistanu, kuris turi ben
drą sieną su komunistine Kinija 
ir palaiko draugiškus ryšius su 
Pekinu. Sovietai stengiasi at
sverti Pakistane kinų įtaką.

Indijai aiškinama, kad santy
kiai su Pakistanu vykdomi Taš
kento deklaracijos, kuri užbai
gė 1965 m. Indijos-Pakistano 
karą, dvasioje.

pareigūnai, turį atsakingas pa
reigas ir, be to, komjaunimo or
ganizacijos nariai. (E)
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PROGRAMOJE :

Oficialioji ir meninė dalis.

Bus paminėta Sofia BARČUS 
Radio valandos 38 mt. veiklos 
ir Sofia BARČUS 9 metų mir
ties sukaktis.

---------------- -
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dais ir kitais ordinatę apdovano
to pulkininko Kazio Škirpos kalĮSPŪDŽIAI Iš SLA 56 - SEIMO

kitų daiktų' lagamine nebetik- 
rino.

Pasiekė New Yorką, iš auto
busų stoties išėjome į 8-tą gat
ve. žinojome, kad viešbutis 
nėra toli, bet kadangi jau bu
vo vėlokai, tai nutarėme va
žiuoti taksikebu. Pradėjome 
dairytis (mat, norėjome, kad 
taksi šooferis būtų baltaodis). 
Mums besidairant, negrai pa
augliai pasisiūlė panešti laga
minus bei nuvežti mus kur rei
kia. Nuo jų patarnavimo atsi
sakėme fr, pamatę prie taksi 
stovintį baltaodį šoferį, priėjo
me prie jo ir paprašėme, kad 
nuvežtų į viešbutį. Atsisakė, 
tačiau patarė eiti į dešinę. Gir
di, ten gausite taksį. Nuo pa
auglio juoduko vis dėlto neat
sikratėme. Jis sekė iš paskos^ 
kol susiradome taksi. O kai 
susėdome į taksį tai jis parei
kalavo atlyginimo už susisieki
mo priemonės parūpinimą!

Mes nesusivokę su pp. Ali
šauskais sėdome į mašiną ir 
nuvažiavome. Tik vėliau išsi
aiškinome, kad tie paaugliai 
negriukai už tarpininkavimą 
ima pinigus — kyšius. Gąl tas 
baltaveidis taksi šoferis dėlto 
mūsų neėmė, kadangi paskui 
mus sekė juodukas.

Nuo autobusų 
viešbučio reikėjo sumokėti tik 
8a centus. Laimingai pasiekę 
viešbutį džiaugėmės, kad vis
kas gerai nusisekė.

Viešbutyje piriną Seimo de
legatą sutikau generalini orga- 
nizatorhj M. Klimą. Jis pain
formavo apie Seimo eigą ir su
teikė naudingų patarimų. M. 
Klimas yra nepaprasta takto 
asmuo, dėlto jam gauti naujų 
SLA narių nėra sunkumo.

SLA- SEIMO PIRMOJI DIENA
Birželio 22 d. advokatas Ste

ponas Briedis atidarė SLA Sei- 
Skautai Įnešė Lietuvos ir 

-^^9

bet visa tauta turi kovoti. Ne-į Dvi valandos’Jungi. TautoseAmerikos vtliavas. Susiedojo- 
jus Lietuvos ir Amerikos him- I 

pirmininkaujantis pa- , ba, kuri taip pat jau perspaus-

ir svarstė kolonialinių valstybių 
j problemas. Kaip tik tuo metu 
; kalbėjo rusų atstovas, žinoma 
i prieš kolonializmą, patys būda- 
i mi didžiausi kolonialistai, tau-

VEIKS:
Baras, Laimės šulinys ir kt.

ALVUDo vedama valgykla ir 
vaikams žaidimų aikštelė.

Gros George JONIKO or
kestras.
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Birželio 24 d., Seimui pasibai-' 
gus, su kitais delegatais teko; 
lankytis Jungtinių Tautų pasta-j 
tė. Aplankėme ir tą Jungtinių'

vieta šiandien rusų burliokui 
mindžioti Lietuvos žemelę... Lie
tuva prašo iš mūsų ne gyvybių, 
bet sandaros. P. Dargis savo ug
ningoje kalboje kvietė sustip
rinti viltį į- Lietuvos prisikėli
mą. Už Lietuvos išlaisvinimą 
kovoti yra kiekvieno SLA nario 
pareiga. Baigus kalbą SLA prez. 
P. Dargis buvo palydėtas aud
ringais plojimais.

Bankiete sveikinimo kalbą 
pasakė Lietuvos
Konsulas New Yorke Anicetas 
Simutis. *

ST. CATHERINES, ONT. - 
Birželio 21 d. ankstyvą rytą 
SLA 72 kuopos veikėjai, D. ir 
P. Dauginai, atvyko į namus 
ir su savo automobiliu nuvežė 
mane į autobusų stotį. Jie pa
linkėjo sėkmės seime ir prašė 
perduoti SLA • prezidentui P. 
Dargini linkėjimus. Kažkaip 
pasijutau vienišas ir maniau, 
jog niekas daugiau į seimą ne
keliauja. Suklydau, žiūriu, sto 
tyje jau perka bilietus SLA 278 
kuopos veikėja A. Ališauskie
nė. Pasirodo, jog kartu su vy 
ru ji'keliauia į New Yorką. 
Nuotaika kaip matant pagerė
jo, pasidarė linksmiau, kad 
kelionėje turėsiu kompanionų.

Iš St Catherines išvažiavo
me 9:30 vai. rvto. Pagal tvar
karaštį New Yorką turėjome 
pasiekti 7:30 vai. vakaro. Bet 
dėl blogo oro ir įvykusios ke
lyje nelaimės (susidūrė du au
tomobiliai) New Yorką pasie
kėme tik 9 vai. vakaro.

Kai pasiekėme Buffalo,
muitinėje patikrinti buvo mū
sų vežami daiktai. Susidarė 
pusėtina eilė. Visi turėjo ati
daryti lagaminus, kurie muiti
nės valdininkų buvo gana ati
džiai peržiūrėti. Autobusu va
žiuojantieji itaip pat .turėjo, 
kaip sakoma, per šerengą per
eiti: jų daiktai buvo peržiūrė
ti, moterys turėjo atidaryti 
rankinukus, net' vokai dr kny-į 
gos buvo peržiūrimi.

Tikrindamas mano laga- 
valdininkas pastebėjo 

Vliko išleistas brošiūras 
huania — How Much do We 
Know Įabout Her?” Pradėjo 
vartyti. Atskleidė puslapi, kur 
po paveikslu yra toks parašas 
“Soviet Army Entering Kaunas, 
June 15, 1940”. O į)o kitu pa
veikslu parašas: “Mount of the 
Crosses, near Šiauliai, destroy 
ed by the Communists”. Val
dininkas tuo ir pasitenkino:

nūs, pirmininkaujantis pa- 
kvietė' kalbėti Lietuvos general, 
konsulą New Yorke Anicetą ši 
mutį, kurs savo žodyje paste
bėjo, kad SLA yra seniausia 
ir stipriausia lietuvių organi
zacija pasaulyje. Pareiškė, kad 
SLA tvėrėsi kai Lietuvoje te
bebuvo uždrausta spauda. 
SLA Seimas 1894 metais pareiš 
kė protestą prieš Kražių sker
dynes. SLA kovojo už grąžini
mą lietuviams spaudos ir lais
vės.

Reikšmingą kalbą pasakė 
kongresmanas iš New Yorko 

priminda
mas sunkias Lietuvos ir lietu
vių sąlygas ir kančias rusų ko
munistų ‘okupacijoje, 
sveikinimo kalbą pasakė VLI- 
Ko pirmininkas Dr. J. K. Valiu 
nas įvertindamas SLA tautinę 
veiklą ir kviesdamas toliau ko
voti už Lietuvos reikalus. Jis 
reiškė džiaugsmą, kad SLA 
valdantieji organai yra veiklūs 
patriotai lietuviai, 
mokratiniu būdu.
kalbą pasisakė ir pats įstojęs 
nariu i SLA.

Kalbėjo Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Europos Pavergtų 
Tauhj vardu p. Sidzikauskas 
pareikšdamas, kad SLA yra 
įėėjęs Į Lietuvos istoriją ir baig
damas pabrėžė, kad šiandien 
prieš SLA stori tie patys užda
viniai, kaip anuomet. Toliau 
kalbėjo BALFo atstovas, 
pavardės nenugirdau. Jis pra
šė ir toliau remti šalpą, nes yra 
daug vargstančių lietuvių pa
vergtame krašte, Sibire ir 
tremtyje.

Pusiau vienuoliktą valandą 
St. Briedes perdavė SLA Sei
mą vesti prezidentui Povilui 
Dargini. Paėmęs Seimą vesti 
prezidentas Dargis savo kal
boje nušvietė, kad Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje per 
ištisus dešimtmečius kalbėjo ir 
veikė lietuvių tautos reikalais. 
Jo kalba Jštisai buvo perspaus
dinta Naujienose.
Steigiamojo Seimo minėjimas

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
50 metų sukakties minėjimą pra
dėjo aktorius menininkas V. Žu
kauskas paskaitydamas parink
tų atitinkamų patriotinių poe
zijos kūrinių. Toliau sekė Steig. 
Seimo nario savanorio-kūrėjo, už 
pasižymėjimus Lietuvos laisvės 
kovose Vyčio Kryžiumi su kar-
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Pradžia: 11 vaL ryto. Kviečiama Čikagos lietuviškoji visuomenė ir jaunimas gausiai dalyvautu Įėjimo

M
K Tautų pdfeidžių salę, kur Kriuš- Į tų pavergėjai ir išnaudotojai.

kaina —< vienas lietuviškas žodis. Dienos eiga bus filmuojama.
uždrausta

už

čiovaš konferenįijoš metu dau- ■ _kė-
žė stalą savo batu. Teko būti! 
vienoje salėje, kur vyko posėdis;

dėje yra ausinis radijas ir prie 

(Nukelta į 5 psl.)

EDGAR ALLAN POE

KETURIOS BESTIJOS SUDĖTOS į VIENĄ
Žirafžmogis

Chacun a sės vertus.
Iš Crebillon’o “Xerxes”.

Plačiai įsigalėjusi yra nuomo-

H

nė, kad pranašas Ezekielis laikė 
Antiochą Epifaną velnio įrankiu 
prieš. Dievo karalystę. Tačiau gi 
garbė labiau tiktų Kiro sūnui 
Kambizui. Ir, gal būt, to Sirijos 
valdovo reputacija visiškai nėr ei 
kalinga kokio papildomo pagra
žinimo. Įžengimas Į sostą, arba 
teisingiau — aukščiausios val
džios uzurpacija, šimtas septy
niasdešimt pirmais metais prieš 
Kristaus gimimą; mėginimas 
apiplėšti Dianos šventyklą Efe
se; nepermaldaujamas nusista
tymas prieš žydus; visų šven
čiausios vietos išniekinimas; ir 
pasigailėtina įnirtis Taboje, po 
vienuolikos metų netvarkingo 
karaliavitno, yra ryškūs biogra
finiai bruožai, todėl tuos laikus 
tyrinėjančių istorikų pastebėti 
labiau, negu bedieviški, niekšiš
ki, žiaurūs, kvaili ir užgaidūs 
žygdarbiai, kurie sudaro jo pri
vataus gyvenimo ir garso visu
mą.
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Prileiskiva, kilmingas skaity
tojau, kad dabar yra trys tuks

tančiai astuoni šimtai trisde
šimtieji pasaulio metai, ir ke
lioms minutėms įsivaizduokiva 
besančiu toje absurdiškiausioje 
žmogaus apgyventoje vietoje, žy
miajame Antiochijos mieste. 
Tiesa, Sirijoje ir kituose kraš
tuose buvo šešiolika šitaip vadi
namų miestų, šalia to, kuri aš 
čia kaip tik turiu galvoje. Bet 
mūsasis yra tas, kuris vadinosi 
Antiochijos Epidafnės vardu, dėl 
savo artumo Dafne kaimeliui, 
kuriame buvo šventykla tai die
vybei. Jis buvo pastatytas (nors 
tuo reikalu šiek tiek ginčijama
si) Selencuso Nicanoro, pirmojo 
šalies karaliaus po Aleksandro 
Didžiojo, atminimui tėvo Antio- 
cho, ir tuojau pasidarė Sirijos 
valdovų rezidencija. Romos im
perijos klestėjimo laikais buvo 
jis paprastas rytinių provincijų 
prefekto punktas; ir daugelis 
“miestų karalienės” imperato
rių /kurių tarpe ypač minėtini 
Verus ir Valens) praleido čia di
desnę laiko dalį. Bet aš matau, 
kad mudu jau atvykova Į pati 
miestą. Palipkiva ant šitos sie
nos ir meskiva žvilgsni j ji ir su
pančias apylinkes.

“Kas ten ta plati ir srauni upė,
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1970 Plymouth-Duster
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Plymouth VoMoflt
J Duster 2-Door 

Coupe

K AI N A nuo $1.995-0°
25 mylias su vienų galionu. Garantija 5 rpetai arba 50.000 mylių.

. . Pigus leidimas.

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

BALZEKAS MOTOR SALES INC,
4030 Archer Avęnue — Phone VI 7-1515
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Tai yra naujoji šventykla Sau- 

i lei, kuri yra garbinama Sirijoje
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1 Elah Gabalah titulu. Vėliau vie- 
; nas garsus Romos imperatorius 
įves šitą garbinimą Romoj, ir iš 
to gaus Heliogabalus pravardę.

i Siūlyčiau žvilgterti į šventyklos
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dinta Naujienose.
2-rą sesiją pradėjus sekė Vyk

domosios Tarybos ir valdžios at- 
sakomingo aktuaro R. E. Bruce 
raportai. Aktuaras R. E. Bruce 
išdavė ilgą SLA stovio raportą 
ir įvertino SLA vadovybę
tvarkingai prižiūrimą SLA tur
tą. Toks valdžios aktuaro ra
portas buvo naudingas, nes nu
stojo reikšmės kai kieno tvirti
nimai, kad Vykdomoji Taryba 
nesugebanti tvarkyti SLA turto. 
Valdžios aktuaras pranešė, kad 
nuo dabar į SLA nariais, be dak
taro patikrinimo, bus priimami 
iki 55 metų. Prieš tai buvo pri
imami tik iki 45 m. Reiškia, kad 
SLA apdraudų atsargos yra sti
prios.

Seimo metu buvo ir tokių dele
gatų, kurie nenori suprasti net 
valdžios pripažintų kontrolierių 
raportų. Mėgino vienas toks de
legatas iš Detroito nekviečiamas 
užlipęs ant tribūnos niekinti SLA 
veikėjus, bet delegatams parei
kalavus nebaigęs skaityti “kal
tinamąjį” aktą, turėjo apleisti 
tribūną.

Kun. M. Valadka pasakė reikš
mingą kalbą apie SLA. Atvykęs 
1928 m. j Scranton ir lankyda
mas lietuvius jis rado moterį 
su 6 vaikais visus priklausan
čius Susivienijimui. Kun. Valad
ka užklausęs kodėl visi priklau
sote prie SLA? Moteris atsakiu
si, kad “SLA mane ir mano vai
kus gelbsti nuo bado”.

Dalyvavo ir • šiame 56 seime 
senyvo amžiaus delegatų, kurie 
yra gavę iš SLA vienokią ar ki
tokią pagelbą ir po daugelio me
tų jie SLA mini su pagarba ir

ĮTTĮr.miei»i h wmririr-i-n - -n H b„ ■ I

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską oerka pas Lieponi!

ŪMAI
dėja. šūkavimai ir juokas į dan
gų kyla. Pučiamųjų instrumen-

įvykis tėra Epidafnėje, todėl pa
kanka tik šiaip sau tarp kitko 
apie jį užsiminti.

“Bet kokį ypatingą sujudimą 
aš girdžiu ? Tikriausiai tas triuk
šmas yra didelis net Antiochijai! 
Jis rodo, kad kas nors nepapras
tai įdomaus ten vyksta”.

Taip — be abejo. Karalius pa
liepė kokį naują spektaklį — ko-

tų garsai maišosi ore, ir milijo
no gerklių klykimas jį pripildo, 
Lipkiva žemyn, taip sau ant juo-

gerklių klykimas jį pripildo.

ko, ir žiūrėkiva kas ten darosi.

Generalinis
LIETUVIŲ PREKYBOS

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

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

I I 
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SLA Seime teko pasimatyti su 
pulkininku K. Škirpa, ir jam at
raportuoti 1941 metų birželio mė 
nėšio lietuvių prieš bolševikus 
okupantus sukilimo organizavi
mą savo apylinkėje, jo pasek
mes ir nuotaikas.

Teko pasimatyti su Vliko vi- 
cep. J. Audėnu ir padiskutuo
ti dėl paskleidimo anglų kalboje 
brošiūrų apie Lietuvos okupan
tą.

Buvo malonu susipažinti su so
cialdemokratų veikėju Jonu Vil
kaičiu, taip pat malonu buvo pa
sidalinti įspūdžiais su SLA ir 
kitų organizacijų veikėjais: Bro
ne Spudiene, P. Brazaičiu, A. Bu
kausku, A. Mieliausku, J. Novo- 
grockiu ir kitais Amerikos lie
tuviais. Dalyvaujant SLA sei
muose daugiausiai tenka būti 
drauge su senaisiais imigrantais 
Amerikos lietuviais. Tarp jų bū
damas jaučiu jų didelį nuoširdu
mą. Jie, senieji Amerikos lietu
viai, po pusšimtį ir daugiau me
tų priklauso prie SLA, yra įsi
savinę SLA idėją — meilė ir 
broliškumas lietuviui, SLA na
riui.

Pro čia — atsargiai! Dabar esa- 
va pagrindinėje gatvėje, kuri 
vadinasi Timarchus gatve, žmo
nių jūra į mus eina, ir bus mu- 
dum sunku brautis prieš srovę. 
Jie pilnai per Heraklido alėją, 
kuri eina tiesiai nuo rūmų — 
todėl labai galimas dalykas, kad 
karalius yra tų triukšmadarių 
tarpe.

John M. Murphy,
pagrindinėje gatvėje, kuridievybę. Nereikės žiūrėti į dan

gų; Jo Saulybė ne ten yra — 
bent jau nėra ten sirų garbina
mosios Jo Saulytės, šią dievy
bę rasime ano ten pastato vidu
je. Ji yra garbinama didelio ak
meninio stulpo pavidale, viršū
nėje užsibaigiančio kūgiu arba 
piramide, reiškiančia ugnį.

“Klausyki — štai! — kas ga
lėtų būti tos juokingos būtybės, 
pusnuogės, nudažytais veidais, 
šaukiančios ir mostaaguojančios 
miniai ?”

kį gladiatorių pasirodymą hipo
drome — arba gal belaisvių ski
tų skerdynes — arba didelį savo 
naujųjų rūmų gaisrą — arba nu
griauti gražią šventyklą — ar
ba, gal būt, ant laužo sudeginti 
keletą žydų. Susijaudinimas di- (Bus daugiau)

t

tai

Toliau V
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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p AND LOAN ASSOCIATION 
M ’į 4C42 ARCHER AVENUE

£ CHICAGO, ILLINOIS BOSS S

Aižo I
1914 metu. |

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

I II I
išrinkti de- 
Baigdamas

Under New Management1

%

<<

Mį v/f.■

Tačiau didžiausioji

VERMETTE'S RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 
4024 West 55th Street

Daily Luncheon, Smorgasbord — Friday Night Only, (All you can eat) 
SMORGASBORD FEATURING — BABY LOBSTER 

Sunday Breakfast 9 A. M. — 12:30 P. M.
Family Style Dinners on Sundays 1 P. M. — 7 P. M. 

581-1314 Your hosts, Bob, Stan & Bob.

4024 West 55th Street:

SMORGASBORD FEATURING — BABY LOBSTER 
Sunday Breakfast 9 A. M. — 12:30 P. M.

Family Style Dinners on Sundays 1 P. M. — 7 P. M.

Lietuvos

u
Netoli Buffalo/ N. Y.r apie 400 akry žemės yra palikta skulptoriams, 

tos. Vien Larry Griffis yra lauke išstatęs apie 70 darbu. Vienas yra

niais žvėrimis!

T
stoties iki

CRANE SAVINGS and Loan Association

BSWB5sF 
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bet

ju abstraktiniams darbams ir figūroms, kurioms reikia daugiau vie-

28 pėdę aukščio ir sveria tris tonas, ši moters figūra pagaminta iš
specialaus plieno ir aiumjno.

nesuskaitomais kriokliais besi- dešimt penktieji mūsų Viešpa-
veržianti per kalnuotą dykumą 
ir, pagaliau, per pastatų raizgy
ną?”

-Tai Orontes, ir ji yra vieninte
lis užmatomas vanduo, jeigu ne
skaityti. Viduržemio jūros, kuri 
kaip platus veidrodis driekiasi 
maždaug dvylikos mylių atstu-

- me pietų pusė j e.; Kiekvienas yra
- matęs Viduržemio jūrą; bet leisk 

man pasakyti, kad nedaug tėra 
tokiųį kurie .yra pasižiūrėję į 
Antiochiją. Kai sakau “nedaug”, 
turiu galvoje tuos, kurie, kaip 
ir mudu, turėjo laimės tuo pa-
čiu metu pasinaudoti moderniuo-
ju švietimu. Todėl nebespoksok 
Į jūrą, o nukreipk visą savo dė-
mesį į tą daugybę namų, kurie 
stovi ten apačioje. Atsimink, 
kad dabar yra trys tūkstančiai 
aštuoni šimtai trisdešimtieji pa
saulio metai. Jeigu būtų vėliau 
— pavyzdžiui, jeigu būtų tūks
tantis aštuoni šimtai keturias-

Chicago Savings

PER ANNUM

% % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

6%
OF $5000 OR MORE

ON CERTIFICATES 
2 YEAR MATURITY 

p%~

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

PAID QUARTERLY.

^4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1.000

, ONE YEAR MATURITY

5
ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

fo PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.

Gt70 PER ANNUM

and Loan AssnChicago Savi
v John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 3 P. M, Tues. 9 to 4, Thurs. & Frt. 9 to 3, Sat. 9 to 13:30

• - ' •••{'-■ 5.‘‘Z-'

■

TEL. GR 6-7575

ties metai, nebeturėtu va to ne
paprasto reginio. Devyniolikta
me šimtmetyje Antiochiją yra
— reikia sakyti: Antiochiją bus
— Liūdnojo irimo būklėje. Iki 
to laiko bust ii visiškai sunaikin
ta, per tris skirtingas epochas, 
trijų vienas po kitos sekusių že
mės dr e^Įi _ 
kius, kas is to buvusio miesto be-

imų/ Teisybę paša-
į '' ■

bus dar ,likę,Tbūs>> tokiame apleis
tame ir sigriuvusiame stovyje, 
kad patriarchas turės,; perkelti

Kai kurie iš jų yra juokdariai. 
Kiti- labiau priklauso filosofų 
padermei.
dalis — ypač tie, kurie gyvento
jus su vėzdais muša — yra svar
biausi rūmų dvariškiai, krečia 
kokius nors karaliui patinkan
čius juokus, nes jaučia pareigą 
taip daryti.

“Bet ką šičia mes turime? O 
dangau! miestas knibžda lauki- 

Koks siaubin
gas reginys’, — koks pavojin
gas keistumas!”

Siaubingas, jeigu nori, bet nė 
trupučio nepavojingas. Kiekvie
nas gyvulys, jeigu atidžiai ste
bėsi, eina iš paskos labai ra
miai, savo šeimininko pėdomis. 
Keletas, tiesa, yra vedami vir
ve apie kaklą, bet tie yra daž
niausiai mažesni arba baikščių
jų rūšies. Liūtai, tigrai ir leo
pardai yra visiškai palaidi. Be 
jokio vargo buvo jie išdresiruo-

> _. . . . _ _ * - . . ■

savo rezidenciją'Į Damaską. Tai 
gerai. Aš matau, kad naudojie
si mano patarimu ir "daugiausia 
laiko skiri apžiūrėti pastatams 
— džiugindamas akį.
Paminklais ir daiktais šlovingais, 
Išgarsinančiais miestą. —

Atsiprašau, buvau pamiršęs, 
kad Šekspyro garbė mesitęs per 
tūkstantį septynis šimtus pen
kias dešimtis ateinančių metų. 
Bet ar Epidafnės išvaizda ne
duoda man teisės vadinti ją ko
miška, . ..................

“Ji turi gerus įtvirtinimus; 
ir šiuo atžvilgiu gamtai turi ji 
būti tiek pat dėkinga, kiek ir 
rankų darbui”.

Labai teisingai,
“Yra nuostabiai didelis skai

čius didingu rūmų”.
Yra,
“Ir gausios šventyklos, pra

bangios ir puošnios, gali lygintis 
su senovės labiausiai išgarbinto
mis”. < ,. t

Su visu tuo aš turiu sutikti. 
Tačiau yra ' daugybė iš žemės 
padarytų trobelių ir biaurių pa
šiūrių. Negalima nepastebėti at 
matų gausumo kiekvienoje lūš
noje, ir, jeigu ne tie viską per- 
sunkią stabmeldiškų smilkalų 
dūmai, neabejoju, kad būtų ne
pakeliama smarvė. Ar tu kuo
met matei gatves, šitaip nepa
kenčiamai siauras, arba namus, 
taip stebuklingai aukštus, Ko
kią prietemą apačioje skleidžia 
jų šešėliai! Gerai, kad kabančios 
lempos tose begalinėse kolonų 
eilėse per visą diedą dega; prie
šingu atveju, nes turėtume tam
są, kokia buvo Egipte jo nunio- 
kiojimo laikais.

“Aišku, tai keista vieta. Ką 
reiškia anas ten savotiškas pa
statas. žiūrėk, jis yra aukštes
nis už visus kitus ir stovi į ry
tus nuo to, kuris, man rodos, yra 
karaliaus rūmai!”

ti dabartinei'“profesi j ai, ir taxr 
nauja savo savininkams kaipo 
valet de chambre. Tiesa, būna 
atvejų, kada gamta gina savo 
teisę į prievartą; — bet, jeigu 
kartais suryja ginkluotą karei
vį arba pasmaugia aukai .skirtą
bulių, perdaug mažos reikšmės]

- -■

iilKiitiii hj
miną,

PHONE: 2544478

All accounts com
pounded daily — 

____paid quarterly

Frank Zogas, President
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B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.

5 %

Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Į%

4
on 

investment 
account

mokama vienu 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5Z000 
ar daugiau

6 %
on two 
years 

certificates

mą.

Sibire

stengiasi Susivienijimui padėti. 
Manau,.kad ta pati moteris su 
pagarba minėjo |f kun. Valadką. 
Ta jau senyvo amžiaus moteris

I

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.:

^2^ 

TW4 Sr.CS Yc,

s» »
HiSUREU

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą,

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto - 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos.
daryta.

8:30 vak.;

Trečiadieniais už- 7643 H A EDI N G, AVENUE

---------------- MIAMI BEACH, 41, FLORIDA 
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophia ir Bernice Welicka

UNion 6-9206

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

Raginkite savo apylinkę I
NSURED
\ jrj

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) *

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—Tel.: 581-6590—581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimoxvietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

MŪSŲ S K YR1A1 :

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.

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

■-

1536 BEDFORD AVE. 
73 SECOND AVENUE 
378 MARKET STREET

41 WHITEHEAD AVENUE
963 BLEECKER STREET /■ 

FREEWOOQ ACRES < 
631 W. GIRARD AVENUE

126 TILGHMAN STREET
159 So. VERMONT AVENUE 

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

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

515 MARCELLUS ST.
1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
. 1152 DEUTZ AVENUE

47 E. MILTON AVE.

IN 7-6465 
OR 4-1540, 
Ml 2-2452 
CL 7-6320 
RE 2-7476 

363-0494 
PO 9-4507 
HE 5-1654 
DU 5-6550 
HU 6-2811 
DI 2-4240 
TX 5-0700 

365^6780 
249-621K 

HE 5-6368 
475-9746 

PR 1-0696 
365-6740 

AN 8-1120 
EX 2-0306 

381-8997
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rašančiam pareiškė, kad ji ga
vusi iš SLA 5 dolerius ir turė
jusi dideli • galvosūkį, kur pa
slėpti, kad nedingtų. Tais me
tais, ji pareiškė, 10 centų mo
kėjo už svarą mėsos ir 5 doleriai 
buvo labai didelis pinigas.

Toliau, Pildomosios Tarybos 
nutarimu, advokatas, poetas lau
reatas ir rašytojas Nadas Raste
nis už nuopelnus Susivienijimui 
ir lietuvybei pristatomas Seimui 
pakelti jį į garbėj narius.

Nadas Rastenis SLA 
Garbės Narys

SLA Preziden 
sustojus pakvietė^ SLA centro 
sekretorių dr. A. Budreckį per
skaityti Vykdomosios Tarybos 
paruoštą aktą ir nuo š. m. bir
želio. 22 d. Nadas Rastenis buvo 
įteisintas SLA Gerbės Nariu. 
Nadas Rastenis ta. proga kalbė- - « a a

.4

delegatams

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

-. j:-, -j ■ .

v. ' -

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

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000,

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
* Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

* 4.
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jo ir deklamavo savo kūrinius. 
Taip pat, Julia Rastenienė pade
klamavo; “Aš čia gimus ir au
gus, Lietuvos nemačiusi, bet iš
girdus lietuviškai kalbant, dai
nuojant, atrodo, kad vaikštau 
Lietuvos laukuose.!.
Rastenienė visada ir visur rodo 
didelę meilę Lietuvai ir prie

Ponia J.

Rastenių namų kiekvieną šešta
dienį ir sekmadienį iškeliama 
Lietuvos ir Amerikos vėliavos. 
Taip, senosios kartos lietuviai, 
SLA nariai, ir šiandieną sielo
jasi lietuvybe, trokšta bočių že
mei Lietuvai laisvės ir dirba už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Rašančiam teko SLA 72 kuo
pos vardu kreiptis į Amerikos 
lietuvius, SLA narius ( paramos 
kuopai.; nes 72 kuopa yra už
sibrėžusi SLA vardu įstoti su 
įnašu į Kanados Lietuvių Fondą. 
Kitoje korespondencijo bus pa
minėti visi tie geradariai SLA 
nariai, Amerikos lietuviai, pa
rėmę SLA 72 Kanadoje.

Kalbos ir pasimatymai 
Seimo vakarienėje

SLA prezidentas P. Dargis 
š. m. birželio 23 dieną pa
sakė patriotine kalbą seimo de
legatų ir svečių vakarienėje. P. 
Dargis pabrėžė, kad reikšmin
giausi įvykiai lietuvių tautai bu
vo atgavimas spaudos ir įstei
gimas SLA. SLA uždavinys yra 
visų reikalas — siekti Lietuvai 
laisvės. Už Lietuvos laisvę ko
voti ne vien didvyrių pareigą,

I
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2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4- >
K*

" - '-W 
WHAT fr;'Oi

Starting a savings 
. . . an expene^ce?^g^
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ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE MIN. TERM

&

savers come to. Š
- - ...

They are confiderf 
most respęctedani 
earned savings whiB 
ready aVailabifi^^ 

money at any 
dollar they savetf 
If you are looking for’^pg^
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market fluctuations. 
Federal 
growing msufedfsavii 
Fedėra

m
it

r

CERTIFICATE 
ACCOUNTS : 

DEFERRED 
mCOIE PLAK 

ALSO AVAILABLE

PASSBOOK ' 
I 
IACCOUNTS

cm oc acTwq 
to at any 

time

6.18%
5.92%
5.39ft
5.13ft

6.00ft
5.75ft
5.25ft
5.00ft

*5,000
*1,000

TWO YEARS

ONE YEAR

• Highest savings interest rates allowed by law
i

• Compounded Daily (Paid Quarterly)

®5£J
NONE

w
ASSETS OVER $143,000,000 • RESERVES OVER 

j $12,900,000.

STAN‘.</
FEDEi

Savings and Loan Association of Chicago

NSURED

¥

3N0NTHS

.,*■

NONE

1

ft?

VS
<x«įL

i

■ v
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SERVICES® A Variety of Insured Savings Plans ■ Home Mortgage Loans s Christmas Club Accounts

,4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 847-1140 
z I • '

Vacation Club Accounts ■ Travelers Checks ■ United States Savings Bonds , 
> } M Free Savings Transfer Service ■ Free Parking

OFF1ČEHOURS ■ Monday & Thursday, 9 a. m. to 8 p. m. ® Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4p. m.'
■ Saturday, 9 a. m. to 12 Noon ■ Wednesday, no business transacted

' —I » ** '
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halstad Street Chicago, til. 60608. Telephone HA 14100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

PAVERGTOS TAUTOS IR MES
. . J .-L.

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams —_______ ___ *. $20.00
pusei metu   __________ $11.00
trims menesiams ____ _____ $6.00
vienam menesiui$2.00

Kitose JAV vietose:
metams ___~_____________ $18.00
pusei metų $10.00

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

Naujienų straipsnių atgarsiai
Tuojau po sovietų užsienio politikos vadovų ir su ru

sais bendradarbiaujančių lietuvių suruoštų koncertų lietu 
viams dainininkams keliose Amerikos lietuvių kolonijose, 
“Vilnies” V. Andrulis ir “Laisvės” A. Bimba rašė apie 
nepaprastai dideli tų koncertų pasisekimą. Naujienoms 
nurodžius faktus ir skaitmenis, kiekvienam buvo aišku, 
jog tai nebuvo joks pasisekimas, bet tikras nepasiseki
mas, komunistinė Amerikos spauda pritilo. Apie pasise
kimus ji daugiau jau nebekalba.

Tyli ir .tas “jaunuolių komitetas”, kuri pora dienų 
prieš koncertą paskelbė Draugas, šitokiu būdu padėda
mas sovietų imperialistams, anot šiuos reikalus gerai ži
nančios Tysliavienės, viską vesti “slaptybės šešėlyje”. 
Nei jis skelbia suorganizuotų koncertų atskaitomybės, 
nei jis giriasi dideliu pasisekimu. Komitetas tyli, nes 
koncertų eigos metu dauguma komiteto narių patyrė, 
kad vis dėlto ne jie tuos- koncertus organizavo. Dar ne 
visiems komiteto nariams aišku, kas tuos koncertus orga
nizavo, bet daugumai jau aišku, kad tikrai ne jie tai darė.

Amerikoje tyli apie tuos koncertus, bet dabar tų kon 
certų reikalas permestas į okupuotos Lietuvos spaudą. 
Apie didelį “pasisekimą” rašė Vilniuje leidžiama “Tie
sa”, o dabar tuo klausimu rašo ir užsienio lietuviams ski
riamas “Gimtasis kraštas”. Jis rašo apie vykusi progra
mos išpildymą ir apie nesusiklausymą Amerikos lietuvių 
tarpe. Bet “Gimtasis kraštas” žino ir apie nedidelį kon
certo lankytojų skaičių ne vien Chicagoje, bet New Yor
ke, Bostone ir kitur. Ieškodamas tų koncertų nepasise
kimo priežasčių, jis prieina išvados, kad Naujienos bu
vusios didžiausios tų nepasisekimų kaltininkės. Tas už
sienio lietuviams specialiai leidžiamas laikraštėlis Nau
jienų adresu paleidžia pačius biauriausius kaltinimus, 
štai kaip jis rašo:

“Niekas, tur būt, tiek nesistengė atbaidyti išei
vijos nuo Lietuvos solistų koncertų, kaip Naujienos. 
Joms tai kaip tik labiausiai tinka: ryškus žurnalisti
nis nuosmukis, kurį skatina akla tarnyba vieninte
liam dievui — bizniui, šiam laikraščiui leidžia viską. 
Šmeižtas, melas, vaikiška logika, insinuacijos, in
trigos, provokacijos ir visa kita ypač vaizdžiai susi
kaupia rašiniuose, kurie skirti Lietuvos dainininkų 
viešnagei Amerikoje. Šio juodo laikraščio fašistinis 
pyktis pasiekė tokį laipsnį, kad nebetoli iki kvietimo

trims mėnesiams ..._______ $5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams _ __________ ____ $20.00
pusei metų$11.00
vienam mėnesiui —-----— $2.00

Užsieniuose:
metams .... __________ $21.00
pusei metų-____ $11.00
vienam mėnesiui— $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadiepins- Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Ne tik senais vergų laikais, 
bet ir dabar, milijonai paverg
tų žmonių "kenčia priespaudą, 
pažeminimą ir visokeriopą iš
naudojimą. Jų tarpe kenčia ir 
Lietuva, nors pasaulyje nuo
lat kalbama apie laisves. Apie 
laisves kalba ir dažnai ir visa 
gerkle rėkia ir pavergėjai. Jie 
savo riksmu nori apglušinti 
pavergtuosius ir apkurtinti už 
vergijos sienų gyvenančius, 
kad negirdėtų pavergtąjį) de
jonių ir skundų.

Pavergtos Tautos. Tie du 
žodžiai visam laisvajam pašau 
liui pasako, kad ir šiame am
žiuje dar yra pavergtos ištisos 
tautos. Tačiau kaip kas net įsi
vaizduoti negali kokią pries
paudą daugeliui tautų atnešė 
šio amžiaus barbarai. Tiems, 
kurie patys tą vergiją patyrė-ir 

šaudyti Tarybų Lietuvos kultūrininkus, deginti kny
gas, paveikslus, kultūros namus... (“Gimtasis kraš 
tas”, 1970 m. geg. 7 d. 6 psl.)

✓

Naujienos niekad nekvietė, nei iš arti, nei iš toli, 
šaudyti Tarybų, ar ne Tarybų Lietuvos kultūrininkų, de
ginti jų knygų, paveikslų arba griauti vadinamų kultū
ros namų. To negalėtų pasakyti kai kurie tarybiniai kul
tūrininkai, įsakę nužudyti Kazį Jakubėną, padėję polici
jai suimti ir išsiųsti į Sibiro šiaurę kitus lietuvius rašy
tojus. Naujienos niekad to nedarė ir nesirengia daryti. 
Jos ir neturi priemonių tokius darbus daryti. Taip gali 
rašyti tiktai Amerikos gyvenimo ir Naujienų visai nepa
žįstantis Vladas Viešintas, arba po šiuo slapyvardžiu pa
sislėpęs labai jau žiaurus ir jokiomis priemonėmis nesi
varžąs partijos fanatikas.

Nei prieš lietuvių dainininkų koncertus, nei koncertų 
metu Naujienos ne tik nebaidė išeivijos, nesistengė jos 
baidyti, bet net ir mintis ką nors baidyti naujieniečiams 
nebuvo gimusi. Pagaliau, jeigu kam tokia mintis ir būtų 
kilusi, tai kiekvienam turėtų būti aišku, kad Naujienos 
neturi priemonių ką nors baidytu Naujienos neturi ka
riuomenės, kuri gali labai stropiai ir net su šunimis sau
goti sienas, kad baidomieji negalėtų užsienin . išbėgti. 
Naujienos neturi policijos, kuri baidomuosius galėtų su
imti, neteisėtai apkaltinti ir mėnesiais dar net metais ka
lėjimuose laikyti. Pagaliau, Naujienos neturi priemonių 
baidomųjų iš darbo atleisti, tremtin išsiųsti arba velėnų 
plėšti išvaryti , j

Naujienos nieko nebaidė-ir nieko-regalėjo atbaidyti. 
Naujienos stengėsi laisvame pasaulyje gyvenančią išei
viją įtikinti, kad jai nedera eiti į koncertus, kuriuos oku
pantas organizuoja. Naujienos nurodė, kodėl iš gimtinio 
krašto bėgusiems nedera eiti į tuos koncertus. Gyvenimo
patirties neturintieji arba okupanto kėslų nesuprąntantieji 
keli mandrapypkiai kvietė į tuos koncertus eiti,, bet Nau
jienų nurodyti argumentai buvo rimtesni ir svaresni, to
dėl didelė lietuvių dauguma į tuos koncertus ir nėjo.

Mes suprantame sovietų imperijas propagandos rei
kalus tvarkančių žmonių tokį didelį pyktį prieš Naujie
nas. Mums aišku, kodėl juodžiausias ir pikčiausias jų 
priešas yra Naujienos. Taip yra todėl, kad Naujienos, 
primindamos faktus, mokėjo geriau įtikinti išeiviją, negu 
brangi ir labai išsišakojusi sovietų propagandos mašina.

kas nėapkurtęs dar girdi ana
pus durtuvų sienos pavergtųjų 
balsą, tie pilnai supranta pa
vergtųjų balsą, tie pilnai su
pranta pavergtų tautų baisų 
likimą.

Nors ligi šio laiko pavergtų 
tautų išlaisvinimui jokių kon
krečių žygių nepadaryta, bet 
simpatijų, užuojautos ir užta
rimo bene daugiausia susilau
kia iš didžiausios pasaulyje 
galybės — JAV. šios valstybės 
valdžios vyrai parodo paverg
tiems dėmesį, jų kančių ir lais
vės siekimo supratimą. Susi
dėjus aplinkybėms ir atėjus 
pavergtųjų išsilaisvinimo die
nai, tikėkimės ir konkrečios 
paramos iš čia susilaukti.. •

Jau keli metai kaip JAV Vy
riausybė skelbia Pavergtų. Tau
tų savaitę. Skelbdama šią sa-

Hong Konge kasmet įvyksta Slibinu Festivalio valčiy lenktynės, kurios sutraukia daug žmoniy, dalyviu ir žiūrovu. 
Šiais metais viena valtis apsivertė ir jos įgulą teko gelbėti iš gilaus Hong Kongo įlankos vandens.

vaitę Amerikos Vyriausybė 
aiškiai pasisako prieš sovietinį 
kolonializmą, Pavergtų Tautų 
priespaudą ir naikinimą. Tos 
savaitės bėgyje įvairiose JAV 
vietose įvyksta protesto prieš 
pavergėjus susirinkimai ir pa
radai. Chicagoje Pavergtų 
Tautų paradas bus liepos 18 d. 
Tarp kitų Pavergtą Tautų išei
vijos grupių dalyvausime ir 
mes. Manau, ir be didelių pa
raginimų parade dalyvaus vi
si lietuviai, kurie jaučia savo 
Pavergtos Tautos nelaimę. 
Ypatingai gausiai parade turė
tų dalyvauti jaunimas. Kaip 
kas vis nusiskundžia, kad jau
nimas ignoruojamas ir nepri- 
leidžiamas prie lietuviškos- vei
klos. Jaunime, užmikite visus 
frontus! čia ypatingai gera

Kaip Alantas griauna L. Ž. S. 
Chicagos skyrių

Prieš metus laiko buvo išrin
kta Žurnalistų sąjungos cehtro 
valdyba, kurios priešakyje at
sistojo Vytautas Alantas ir 
Detroitas pasidarė žurnalistų 
sąjungos būstine. Pradžioje- 
Alantas pasireiškė pamokinan
čiais raštais apie toleranciją ir 
žurnalistinę etiką. Netrukus 
Chicagos skyriui jis pradėjo 
statyti tokius reikalavimus, 
kurie jokiu :- būdu nesiderino 
nei su jo skelbiama toleranci
ja, nei žurnalistine etika. Daž
nai jau taip pasitaiko, jog as
muo, įsigavęs į aukštesnę po
liciją, pradeda elgtis lyg koks 
diktatoriukas. Taip atsitiko ir 
su Alantu, kuris pasinešė Cen
tro valdybos vardu leisti biule
tenį, kuriame galėtų skelbti- 
savo išmintį.

Biuleteniui leisti, aišku, bu
vo reikalingi pinigai, kurių 
centras neturėjo. Sužinojęs, 
kad Chicagos skyrius per kelis 
metus yra sutaupęs kiek pini

proga parodyti jūsų entuziaz
mą, pavergtų brolių likimo su
pratimą ir prisidedant prie vi
sos tautos laisvės siekimo. Juk 
visais svarbiausiais momentais 
tarp vyresniųjų pirmose eilėse 
daugumoj buvo jaunimas. Ca
rą priespaudos laikais, kaip 
1831, 1863 ir 1905 metų sukili
muose, pirmose eilėse buvo 
jaunimas. Savanorių, šaulių, 
Partizanų pulkus taip pat dau
gumoj sudarė jaunimas. Jau
nimas neatliktų savo užduoties 
jei dabar ir ateityje tautos ko
voje už laisvę pasiliktų tik ste
bėtojais, ar visai, ta kova nesi
domėtų. Reikia išnaudoti vi
sas progas Tėvų Krašto, ten pa
silikusių tautiečių pažinimui ir 
kovai už jų laisvę...

P. Venclova

gų^ Alantas pasiryžo tuos pini
gus išgauti. Skyriaus pirminin7 
kui A. Gintneriui jis parašė 
laišką, lyg įsakydamas, kad 
skyrius jam prisiųstą pinigų 
biuleteniui leisti.

Kadangi to laiško turinys 
buvo gana grubus, įžeidžiantis 
ir niekinantis buvusią žurna
listų centro valdybą, tai sky
riaus pirmininkas A. Gintneris 
atsakė, jog be skyriaus narių 
sutikimo jis jokių pinigų nie
kam negalįs skirti, nes tai bū
tų savivaliavimas.

Skyriaus narių susirinkime 
Alanto laiškas buvo perskaity
tas. Jo įžūlus tonas bei nepa
grįsti priekaištai buvusiai cen
tro valdybai nepalankiai nu
teikė susirinkusius narius, o to 
pasekmė buvo ta, kad reikala
vimas pinigų buvo atmestas.

Alantas to negalėjo atleisti 
Gintneriui, kuris drįso atmesti 
jo reikalavimą ir su jo laiško 
turiniu supažindinti skyriaus 

narius. Prasidėjo asmeninis 
kabinėjimasis prie Gintnerio 
bei reikalavimas buvusios cen
tro, valdvbos atsiskaitymo. To
kio atsiskaitymo reikalavimas 
iš A .Gintnerio, kuris toje val
dyboje ėjo tik vicepirmininko 
pareigas, buvo tikrai keistas, 
— keistas dėl to, kad Gintne
ris su tuo atsiskaitvmu nieko 
bendro neturėjo.

Tačiau Alantas nenurimo: 
jis pradėjo kampaniją prieš 
Gintnerį, kad tasai būtų paša
lintas iš skyriaus pirmininko 
vietos. Nieko nepešė: skyriaus 
nariai atsisakė pildyti Alanto 
diktatoriškus įsakymus. Savo 
“patrankos šūvius” tada Alan
tas atkreipė ne tik prieš Gint
nerį, bet ir prieš viso skyriaus 
veiklą. Prasidėjo^ labai ne
švanki kampanija.

Ar tai gražu centro valdybos 
pirmininkui taip elgtis? Ko 
bandoma tuo atsiekti? Prie ko 
tas prives?

Atsakymas gali būti tik vie
nas: kėlimas nesantaikos or
ganizacijoje tikrai tai organi
zacijai nieko gero nežada.

Skyriaus narys

Atsiųsta paminėti
VILNIUS LIETUVIŲ LIAU

DIES DAINOSE. Dainas surin 
ko ir redagavo Gražina Krivic- 
kienė - Gustaitytė. Kalbą patik 
rino ir žodynėlį, sudarė Dr. Pr. 
Skardžius. Aplankas ir virše
lis Marijos Žymantienės - Bir- 
žiškaitės.

Knygoje yra 193 dainos, su
skirstytos į 8 skyrius bei posky 
rius. Kiekvienos dainos turi
nys yra išverstas į anglų kalbą. 
Atžymėta dainų kilmė ir met
rika. Kai kurių daini] yra at
spausdintos gaidos, šį 384 psl. 
tautosakos lobyną išleido Lie
tuviškos knygos klubas, 4545 
W. 63 St., Chicago, Ilk, 60629 
Kaina 5 dol.

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
36 < /
Visi šiame regione rasti akmens pamažu 
darosi arba visai skaidrūs, arba praran
da visišką skaidrumą ir su juo vidines 
spalvas, šitai priklauso nuo greitesnio 
vandens mažėjimo, negu europėjiniuose 
akmenyse. Vandens mažėjimą akmenyje 
galima pristabdyti, patepant jį kartkartė
mis alyva. Bet tai bėdos priemonė ir tik 
laikinas gedimo pristabdymas. Pagaliau 

/ nuo alyvos akmuo darosi nešvarus ir ga
liausiai visai netenka vertės. Taip pat kai 
kurie čia randami akmens turi tendenciją 
be jokios priežasties susproginėti ir suski
lti, ir jau perkant meksikietišką akmenį 
reikalingas didelis atsargumas ir akmens 
ištikrinimas, nes pardavėjų garantijos 
baigiasi su akmens pardavimu.

Australijos opalai atrasti 1889 m. New 
South Wales provincijos vakaruose, kur 
dabar išaugęs nedidelis White Cliffe mies
telis. Bet ši vieta visiškai skirtinga nuo 
opalingų vietų Vengrijoje, Hondūre ir 
Meksikoj. Pagrindiniai opalų laukai čia 
yra siauras apie 50 mylių ilgumo ir 2 mylių 
platumo dykumos ruožas, kuriame opalų 
ieškotojai rausiasi šachtomis ir duobėmis 
iki 12— 50 pėdų gylio ir baltoje sutrupėju- 
sioje silicinėje uolienoje renka brangiuo
sius trupinius.

Vis dėlto šie pirmieji Australijos opalų 
radiniai dar neparodė tikro šio kontinen

to turtingumo. Tiesa, 1900 m. bendra ■ 
White Cliffs kasyklų produkcija jau siekia 
apie 80.000 svarų sterlingų, bet ši suma bu
vo vieni niekai, palyginus su prospektorią 
vargais šioje žiaurioje dykumų aplinkoje, 
toli nuo civilizacijos, tiekimo ir vandens. 
Tik nauji atradimai toje pat New South 
Wales provincijoje prie Lightning Ridge iš 
džiūvusioje Barcoo upės vagoje ir kiek to
liau į šiaurę toje upėje prie Queenslando 
provincijos sienos 1905 m. pažadino viltis, 
kad šie atradimai nėra eilinės reikšmės.

Tarp Barcoo upės opalų, randamų 
Lightning Ridge ir Quaenslando pasienyje, 
pasitaiko nemaža taip vadinamų juodųjų 
opalų, iki tol nežinomų jokiame kitame- 
krašte. Tamsiame šio akmens dugne žai
žaruojančios įvairiaspalvės ugnys tokios 
pagaunančiai puikios, jog lyginamos su 
gražiausiais fajerverkais tamsiai mėlyna
me nakties danguje. Šių opalų grožiui nė
ra palyginimo tarp jokių brangiųjų akme
nų, ir jų kainos, ypač'gerų specinienų, ne
atsilieka nuo deimantų, safyrų ir kitų 
brangiausiųjų mineralv.

Juodasis opalas^ kuris iš tikrųjų juo
das, yra labai retas akn.no. Dažniausiai jis 
yra tamsiai mėlynos ar mėlynai pilkos 
spalvos, priklausomai nuo geležies kiekio 
akmens sudėtyje. Vidiuės ugnys yra įvai- 

’ riaspalvės, kaip ir kituose brangiuose opa
luose, tik šiame tamsiame fone jos dar 
ryškesnės ir dar intensyvesnės, šie akmens 
ne tik reti, bet ir smulkūs, dažniausiai 
randami plonomis luobelėmis prilipę prie 

. uolų, ir reikalingas didelis atsargumas ir 

juos nuo uolų nuimant, ir apšlifuojant 
Storesnieji toki akmens yra patys bran
giausieji, bet cernetamos šalin nei pačios 
ploniausios luobelės. Jos šlifavimo dirb
tuvėse kartais paliekamos su uoliena, ją 
iš užpakalio' gražiai apšlifavus^ arba tie
siog lipinamos prie šiam tikslui paruoštų 
onekso ir kalcedono plokštelių, kaip prie 
tvirto pamušalo, ir su jomis naudojamos 
papuošaluose, šitaip paruošti akmens bran
genybių rinkoje vadinami “opai — mat
rix”, “opal — double”, ir nors’juodojo opa
lo kainų jau neturi, bet vis dėlto yra nepi
gūs. .

Per tris 'šio šimtmečio dešimtmečius 
Australijoje" rasta’ ir randama dešimtys 
naujų opalų depositų, išsimėčiusių visose 
krašto provincijose — Queenslande, New 
South Wales, South Australia, Western 
Australia, tarp kurių tokios kasyklos, kaip 
Coober Pedy, Stuart Range, Abercombie 
River, Rocky Bridge Creek, Andamooka 
vertos atskiro paminėjimo. Visos šios ka
syklos išsimėtę plačiai krašte, bet toli nuo 
didesnių miestų ir. svarbesnių kelių, ir tik 
išplitęs orinis susisiekimas lengvina su jo
mis ryšį ir tiekimą. Australijos opalų pro
dukcija dabar didžiausia pasaulyje, ir yra 
tikra, kad ji didės, nes nėra abejonių, kad 
daug opalais turtingų vietų tebėra neatras
tos.

Australijoje randamos visos opalų rū
šys, neišskiriant ir ugninių. Vis dėlto taip 
vadinamasis “milky white” tebevyrauja 
visose opalų kasyklose. Geriausiuose Aus
tralijos opaluose randamos visos vidaus 

spalvos, priklausomai nuo akmens koky
bės, žaižaruojančios mažesniu ar didesniu 
intensyvumu, bet daugumoje akmenų do
minuoja tik kuri viena, dažniausiai žalia 
ar oranžinė, spalva. Ugniniai opalai iki 
šiol rasti tik Western Australia provinci
joje. Didžiausias ir įspūdingiausias iš visų 
Australijos opalų yra “Devonshire”, pri
klausantis juodųjų opalų grupei, puikaus 
fono ir įspūdingų ugnių, sveria 100 karatų.

Nedrąsiai ir pamažu opalą produkcijo
je pradeda reikštis ir JAV. Pirmieji opalai 
buvo rasti Oregono valstijoje dar praėjusio 
šimtmečio pabaigoje, bet radiniai, komer
cinės reikšmės neturėjo. Dabar opalų jau 
randama įvairiose krašto vietose, bet vi
sur po nedaug. Geriausi iki šiol rastų opa
lų yra kilę iš Nevados Rainbow Ridge opa
lų kasyklų, esančių Virgin Valley, ir iš 
Humboldt apskrities. Kaip ir Australijo
je, čia randami visų rūšių opalai, neišski
riant nė juodųjų, bet viltis gerokai pritem 
do akmenų savybė susproginėti ir aptrupė- 
ti, o taip pat keisti svalvą, kai tik jie su
siduria su oru.

Vertinant opalą, kaip brangų akmenį, 
daug maišaties ir neaiškumų sudaro jo 
vardas. Gamtoje yra daug pavyzdžių, kai 
kurio nors menkaverčio mineralo viena ar 
kita atmaina išvirsta Į brangiuosius akme
nis, bet tais atvejais šie akmens turi kitus, 
vardus. Pavyzdžiui, žinome tokį mineralą 
berilą ir iš jo kilusius emeraldus, akvama
rinus, morganitus ir kL, arba korundą ir iš 
jo kilusius rubinus ir safyrus. Opalo atve
ju opalu vadinamas ir brangusis, ir" men

kavertis opalas, kartais netinkantis nė 
niekniekių gamyboje, kas gal labai paran
ku brangiųjų akmenų pardavėjams, bet 
visada neparanku pirkėjui. Išimtį sudaro 
tik juodieji ir ugniniai opalai, .kurių spal
vų pažymėjimas prieš vardą yra daugiau 
pasakantis, negu, sakysim, toki kitų opalo 
atmainų pavadinimai, kaip brangusis opa
las, kilnusis opalas ir tt

Visi opalai šlifuojami apvaliuoju šlifu 
ir dažniausiai perpiautų žirnio ar pupos 
formomis. Briliantinis šlifas lygiai taip 
pat išryškina gerąsias akmens ypatybes, 
kaip ir apvalusis, kartais net geriau, bet jo 
vengiama, nes opalai yra minkštas akmuo, 
nešiojamas greit praranda visus plokštu- 
mėlių susidūrimų aštrumus ir tuo pačiu 
praranda savo grožį. Tik ugniniai opalai 

- sutinkami ir briliantiniame šlife, bet ir tai 
labai retais atsitikimais.

(Bus daugiau)

^BRANGEUnSįT preKYBA^^^ 
TERRA

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, Rl.
Telef. 434-4660

\

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
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DR. ANNA BALIONAS
AKI y, AUSŲ, HOS1U 
IR GERKLiS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso ttl»L PRosps-ct 8-322Y
Rezid. tslof.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 1 iki 0 vai. vak. Tree, uždaryta. 
Liguniua ppriūna tik susitarus.

PALAIDOTAS PRELATAS direktorius Christopher Miles
> W. •*

Rez. t»L 2394683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal <;iisi ta rimą 

Jei neatsiuepia. saaxnbinu 37+4MJ12

Blefu FKospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
lik Lai anLratiteniaig ir penktadieniais, 
ireciaa. ir seamad. ofisas uždarytas. 

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

Uit P£TER BRAZIS 
m T SIC I AN AND bUKUCUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rszid.: 308-2233 
OUlSU VALANDOS.

rumad., Keivirtaa. nuo 1—4 ir 7—9, 
aau.au., peukiadieių nuo 1—5, tree. 

u scoiad. ūkiai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
opiometnsus .

DR. IDMUfiD L C1ARA

(Atkelta iš 3-čio psL) 
kėdės prietaisas, kurį pasukęs 
gali klausytis vieną iš geriau 
suprantamų kalbų. .

Yra potvarkis, kad į posėdžių 
salę be leidimo negalima įeiti. 
Bet mūsų grupė iš 7 ašmenų, 
kur tik buvo durys atdaros, vi
sur įėjome. Išvaikščiojome pora 
valandų, žinoma, kaip laikraš
čių “reporteriai”, nes mūsų va
dovė buvo mus painformavusi 
tokiais būti. Policijai saugant 
vieną ar kitą vietą kai kur užtek
davo gauti leidimą praeiti ran
kos pakėlimu ir pasakymu“hi”. 
Kai kur vadovė priėjusi prie po
licijos kažką pasakydavo; bet 
nebuvo kliūties įeiti. Mūsų va
dovė buvo Salomėja Narkeliū- 
naitė, kuri yra kaip reporterė 
prie Jungtinių Tautų.

Jungtinių Tautų pastatą lan
kant teko susitikti panelę Ple
chavičiūtę, generolo Povilo Ple
chavičiaus seserį, netolimą kai
mynę iš Lietuvos, kuri šiuo me
tu Jungtinių Tautų pastate tvar
ko vieno restorano atskaitomy
bę. Užsukome ir Į barą, kur su
sirenka diplomatai ir reporte
riai atsigaivinti. Pasirodo, kad 
tame bare gėrimai pigesni kaip 
miesto centre.

ieu: gr 6-2400 Į Aplankę Jungtinių Tautų pa-
paįįSj. susitarimy Pirm t ketV. Statą SU J. NoVOgTOCklU iŠ To- 
t—», <muaa, peaKL —4, ir ’ronto važiavome Į autobuso sto- 

.. — vak i.. į tį ir ruošėmės vykti atgal į Ka-
Rez. Gi 8-0873 I nada. Birželio 25 d. 9 vai. ryto

DR. W. M. USIN - EISINAS1 jau buvau savo namuose. Kelio
nė buvo sėkminga.

J. šarapnickas
irt. mvlEKy UlUOb 

VirtžzKOLOGiNČ CHIRURGIJA 
<>132 oo. Keoxie Ave., WA 5-2670 

Valūnuos pagal susiiarimą, j£i neat- 
jouepia, sKammnu Mi 3-0U01.

DK. A. JfNKINS 
GYuYIOJaS IK LniKURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

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

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus. ... '

Valandos: pirmad^ ketvirtai, 5—8,

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS .

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, III. 60618 Tel. 5254)952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR.CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
s OPTOMETRISTAS
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, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaU antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. ■ 

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

Ž P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Dr Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
% rialai- Speciali pagalba kojom* 
' (Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 64084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA 

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

GBRDINSKAS
Lengvieji vėsintuvai 

TIK 60 SVARŲ 
Langan įstatomi 
PER MINUTĘ

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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 vai. vak. 
Sekmadieniak ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-2121 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

1970 m. liepos 3 d. Chicagoje 
šv. Kryžiaus ligoninėje nelauk 
tai mirė Marquette parko lie
tuvių parapijos klebonas, pre
latas Viktoras Černauskas. Jis 
buvo gimęs 1908 m. ii- kunigu 
Įšventintas 1931 m. Ilgus metus 
klebonavo šv. Juozapo parapi
joje, South Chicago, o nuo 
1964 buvo perkeltas Į didžiau
sią lietuvių parapiją Marquet
te Parkan. Velionis buvo pa
šarvotas Mažeika & Evans kop 
tyčioje, kur buvo gausiai pa
rapijiečių lankomas, ir pir
madienį kūnas buvo perkeltas 
j parapijos bažnyčią. Vakare 
buvo liturginės pamaldos, ku
rias pravedė kuru P. Kataus- 
kas. AntradienĮ Įvyko pamal
dos prieš palydint į kapus. Pa
maldose dalyvavo pilna baž
nyčia žmonių, apie 150 kunigų, 
Šv. Kazimiero vienuolės, du 
vyskupai — Abrąmovič ir 
Dempsey. Pamokslą anglų ir 
lietuvių kalba pasakė kunigas 
P. Cinikas, apibūdinęs velio
nio nueitą kelią ir atliktus dar
bus. Solo giedojo solistas J. Vaz- 
nelis, gi vargoninkavo Baltru
šaitis. Po visų pamaldų, velio
nis buvo nulydėtas į šv. Kazi
miero lietuvių kapines. Pamal
dų metu- komentatoriumi buvo 
Antanas Kamm— Kaminskas.

Šv. Kazimiero kapinėse po 
atliktų apeigų kapinių koply
čioje, velionis buvo palaidotas 
šeimos sklype prie savo tėvų.

Laikinojo parapijos admi
nistratoriaus , iki bus paskirtas 
naujas klebonas, pareigas ei
na kunigas Jonas Kuzinskas.

J. Tls.

baigia sukti filmą “Nekaltoji 
ir Čigonas”, paruoštą pagal to 
kio paties pavadinimo D. H. 
Lawrence veikalą.

Nekaltąją labai gyvai vaidi
na Šimkutė, o suktą čigoną vai
dina žinomas artistas italas 
Franco Nero. Specialistai šiltai 
atsiliepia apie gyvai ir jaus
mingai atliktą Šimkutės vaid
menį pagyvenusio ir patyrusio 
čigono rankose.

Juodukų gauja autobuse 
peršovė dvi moteris

West Side Times praneša, 
kad praeitą penktadienį 9:50 
vai. vakaro buvo šūviais sužeis 
tos dvi moterys, kai penki jau
ni vaikėzai tarp 17 ir 18 metų 
amžiaus, trys iš jų šaudyklė
mis nešini, prie 14 street ir 
Blue Island Ave Įlipę i CTA au
tobusą ginklais grasindami Įsa 
kė keleiviams atiduoti jiems 
visus pinigus. Iš keleivių jie at
ėmė apie $80 ar $90 pinigais ir 
laikrodėlį. Apiplėšimas trukęs 
vos 2 minutes.

Nepaaiškinta, kaip tos dvi 
moterys buvo sužeistos. Matyt, 
kad banditai šaudė Į žmones, 
kurių autobuse buvę septyni. 
Vienai moteriškei peršauta de
šinė šlaunis, antroji sužeista Į 
alkūnę ir vidurius', laimei ne
pavojingai. Detektyvai pikta
darių tebeieško.

31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines . 
į Ameriką.

Kreipkitės 1
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643
' Tel. 238-9787-8

ROKIŠKIO GIMNAZIJOS 
SUKAKTIES MINĖJIMO

KLAUSIMU
Prieš mėnesi ar daugiau bu

vo daug kalbama ir rašoma 
spaudoje, kad būtinai reikia 
paminėti Rokiškio gimnazijos 
ir kitų kultūrinių Įstaigų su
kaktis. Tuo klausimu pasisakė 
ne tik čikagiečiai, bet ir det- 
rpitiečiai, pateikdami savo pa
siūlymus bei sumanymus ry
šium. su minėjimų rengimu. 
Buvo surastas net garbės pir
mininkas. Atsirado ir iniciato
rius. Tačiau kuriam laikui pra
ėjus, vėl viskas nutilo.

Pasiteiravus pas užintere- 
suotus minėjimo reikalu, pa
aiškėjo, jog buvo dedamos pa
stangos rengimo komitetui su
daryti. Buvo dedamos... bef 
iš to nieko neišėjo, sudaryti ko
miteto nepavyko. O tai dėl to, 
kad iniciatoriai negalėjo susi
tarti, jų nuomonės pasidalino. 
Svarbiausia negalėjo jie susi
tarti dėl to, ką kviesti i komi
tetą. Vienas iniciatorių atsisa
kė ir posėdžiuose dalyvauti. 
Girdi, per daug atsirado dikta
torių. O viena ponia, kai jos 
pasiūlymas nebuvo priimtas, 
pasitraukė iš organizatorių 
tarpo, pareikšdama, kad jai 
nepatinka susirinkusių vei
dai. ..

Nežiūrint visų tų nesklandu
mų, Rokiškio gimnazijos mi
nėjimas nėra užmirštas: jis te
bėra gyvas. O jeigu gyvas, tai 
reikia daryti viską, kad jis bū
tų realizuotas. Reikia stengtis 
Įtraukti Į komitetą tokius žmo
nes, kurie nesivaikytų garbės, 
bet imtųsi nuoširdžiai dirbti. 
Esu tikras, kad nebūtų jau la
bai sunku tokių pasiryžėlių su
rasti.

Savo laiku aš pasiūliau mo
kytoją K. Toliūną (apie tai ra
šiau Naujienose). Detroitiškis 
Nakas siūlė Merkį. Kodėl tiems 
pasiūlytiems asmenims nesiimti 
iniciatyvos ir be tolesnių kalbų 
pradėti rimtai dirbti. Talkinin
kų susiras, kai darbas bus pra
dėtas. P. Erdvi]s

Apiplėšė, sumušė ir 
išprievartavo senutę

74 metų amžiaus moteris, 
gyvenenti bloke 2300 S. Ham
lin Ave., apie 3:45 vai. popiet 
išnešė laukan padžiauti savo 

Į skalbinius ir kai sugrįžo i savo 
antrame aukšle butą, ten jos 
jau laukęs apie 35 metų am
žiaus (negras pagalve jai už
spaudė burną, smogė per gal
vą ir permetęs žemėn užrišo 
burną ir akis ir ją pačią surai
šiojo. Privertęs atiduoti $500 
santaupų< jis senutę išprievar
tavo ir palikęs suraišiotą, be 
sąmonės, išėjo. Tik po kelių 
valandų ji atsipeikėjusi pradė
jo šaukti pagalbos ir buvo kai
mynų atraišiota ir pašaukta 
policija. , į

giau kaip pernai per tą laikų, 
žmogžudysčių iš 300 padau

gėjo iki 386, išprievartavimų 
iš 618 iki' 674, apiplėšimų iš 
8,777 iki 9,703, automobilių va
gysčių iš 14,375 iki 17,216.

Truputį sumažėjo smurtinių 
užpuolimų iš 5,471 iki 5,349; įsi 
laužimų iš 15,789 iki 15, 365; 
vagysčių iki ir virš $50 iš 8,348 
iki 7,386.

Nušovė “šėtono mylėtojų”
Keturi ar penki vaikėzai, ma 

tyli kokios gaujos nariai, va
žiuodami automobiliu ties 61 
St ir Justice St., šautuvo šū
viais nušovė su dviem kompan- 
jonais šaligatviu ėjusią “šėto
nų mylėtojų” gaujos narį Lent 
Knight, gyvenusį 6222 S. Ash
land Avenue. Kompanjonai 
nugabenę mirštanti Knight Į 
Engehvood ligoninę patys pa
sišalino.

Knight buvo po teismu, pra
eito lapkričio 26 d. kartu su 4 
kitais apkaltintas padegiojimu, 
pasikėsinimu nužudyti ir neleis 
tinu ginklo pavartojimu.

Brangi teršimo kontrolė
Gubernatorius Ogilvie Į Illi 

nojaus teršimo kontrolės tary 
bą paskyrė dar 4 narius, kiek 
vieną su 30,000 metinės algos 
Du yra respublikonai ir du de 
mokratai. Dar vienas paskii 
tas birželio 29 dieną, gauna a] 
gos $35,000. Paskirtieji yra ai 
ba^ profesoriai, arba advoka 
tai, arba direktoriai.

Ši tarvba išklausvs skundus 
kuriuos pateiks naujoji Aplir 
kos 
tuo 
yra 
kos

apsaugos Įstaiga. Trečioj 
reikalu Įsteigtoji Įstaiga 
vadinama Ulinojaus aplin- 
kokybės institutas.

Susirinkimu it parengimų

Kriminalu tebedidėja
Chicagos pjolicijos superin

tendento James Conlisk prane
šimu, per pirmąjį šių metų 
pusmetį, nuo sausio 1 iki bir
želio 24 dienis
56,079 sunkesniųjų nusikalti
mų arbsT 4.4 įuošimčiais dau-.

mieste būta

GSEININKZS
(PUTRAMENTAS)

linksmumo arba liūdesio Talandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY, R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
|j, 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Chicagos Lietuvių Našlių, Našliu- 
kių Draugiškas Klubas i'engia smagų 
pikniką, kuris Įvyks liepos 12 d., sek
madienį, Bruzguūenės sode, 8274 So. 
Kean Ave. -šokiams gros Valiūno 
orkestras. Veiks bufetas su gėrimais, 
bus skanių lietuviškų užkandžių ir ver
tingų dovanų. Valdyba ir Komisija 
kviečia visus narius, nares ir gerbia
mus svečius gausiai atsilankyti ir 
smagiai praleisti popietę;

' AA. Urbelis

JOANA ŠIMKUTĖ 
VĖL VAIDINA

Kanados lietuvaitė Joana 
Šimkutė (Joana Shiinkus) ir 
vėl vaidina svarbią rolę baigia 
mame sukti filme. Britų filmų

— Žemaičiy 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

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

ONAI BIMIENEI 
mirus, Jos sūnams Kaziui iT Alfonsui su 
šeimomis? reiškiame mūsų gilių užuojautą

Leonas Kazlauskas ir
■ Leokadija Juškėnienė su šeimomis

Fsaa

ANTANUI ALMINAUSKUI
Amžinybėn iškeliavus, 

širdingai užjaučiame žmoną Veroniką, sū
nų Antaną su šeima ir artimuosius.

Brone ir Juozas Šlajai

ANTANUI ALMINAUSKUI, 
švėkšniškių Draugijos nariui, mirus, gili 
užuojauta žmonai Veronikai, sūnui Anta
nui su šeima ir visiems artimiesiems.

Kartu liūdinti

švėkšniškių Draugija

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST9
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-10C3

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

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

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKI T E S N A U JIE N 0 S Ė
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37,840 mokinių nemoka 
kalbėti angliškai

Chicagos viešosiose mokyk
lose priskaityta 37^10 moki
nių, kurie nemoka kalbėti 
gliškai, praneša mokyklų su
perintendentas James Red
mond savo raporte. Iš tų dau-

Lietuvių Istorinė Raida
Nuo Kristaus Ligi Mindaugo Laikų
č. Gedgaudo knyga “MOŠŲ PRAEITIES BEIEŠKANT” jau atiduota 

spausdinti.
Kaip žinote iš buvusiu 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- . w •
mentus ir naujausius archeologinius radinius, kurie tą mūsų praeitį garbin- U kaip 31,000 yra ispaniškai 
gai nušviečia. | kalbantieji, 1,323 kalba grai-

Knygoje medžiagos trigubai daugiau, negu buvo laikraščiuose; be to, kiškai 1,107 kalba itališkai, 
atskleidžiama nepertraukiama mūsų istorinė raida nuo Kristaus laiky ligi 
Mindaugo, kurios dar niekas nėra paskelbęs. Plačiai aprašoma senovės 
Baltų tikyba ir aukšta kultūra, duodama daugiau 70 iliustracijų bei žemė
lapių. E viso negailėta pastangų, kad gražiai įrišta didelio formato vertin
ga knyga (7 x 10 coL 400 psl.) papuoštų kiekvieno lietuvio lentyną.

Tie praeities klausimai savo naujumu ir netikėtumu turės sukelti kon
troversijų. Diskusijoms bus progos 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 naštą. Todėl prašome Jus prisidėti prie 
visai tautai naudingo žygio savo įnašu:

1,034 lenkiškai.

HELP> WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reiki*

HELP WANTED A FEMALE 
Darbininkių Raikia

KREIPKITĖS Į PERSONALO RAŠTINĘ,

t . 8:30 — 4:30 l
> . f

NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO
♦

BENDRI FABRIKO DARBAI
f PATYRIMAS NEREIKALINGAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar..«iL Žemo — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, t»mi — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, praldesua

2212 W. Cennak Road Chicago, DL Virginia 7-7747

$500,00 ir daugiau, — Mecenato vardu
$100,00 ir daugiau, — Rėmėjo.
$15,00 — 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, Hl.

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_______________

Parašas

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

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

Savininkas lietuvis.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th Stv Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tol. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

— A. Čepulis praneša, kad 65 
metų sulaukę namų savinin
kai dar gali užpildyti blankas 
mokesčiams sumažinti. Liepos 
1-oji buvo paskutinė, bet pasi
rodo, kad, Cullerton ofise užpil
dytas (blankas galima vėliau 
palikti.

— Statybininkas Viktoras 
Kalaina, nuolat gyvenąs ir dir
bąs Toronto mieste ir apylin
kėse, atvyko Į (Chicagą senų 
pažįstamų aplankyti. Jis buvo 
užėjęs į Naujienas, kad galėtų 
pamatyti, kaip Naujienos yra 
spausdinamos.

— Illinois Seimo atstovas 
Frank Savickas labai aštriai 
kritikavo gubernatorių Ogil
vie, kuris nori dar kartą pakel 
ti nuosavybės mokesčius, jei 
norima padėti Chicagos trans
porto sistemai. Valstybės ižde 
yra pinigų, kuriuos būtų gali
ma naudoti, bet gubernatorius 
nenori jų išleisti, nes ateinan
čiais metais jam bus reikalingi 
pinigai.

— Pavergtą Tautų paradas 
įvyks liepos mėn. 18 d. 12 vai. 
nuo Wacker Drive ir State gat
vių sankryžos. Visi lietuviai, 
visos lietuviij organizacijos su 
tautinėm ir organizacijų vėlia
vom ir visi tautinių šokių an
sambliai renkasi Wacker ir 
Wells gatviiį sankryžoje 11 vai. 
ryto. Prašomos parade daly
vauti visos jaunimo ir studen
tų organizacijos^ su savo uni
formomis, moterys ir mergai- 
tėes su tautiniais rūbais. Ma
mytės ir tėveliai ,— papuoški- 
te savo vaikučius tautiniais rū
bais, nes pati jauniausioji be
turiu Tautos karta vadovaus 
šių metų Lietuvos Laisvės 
šauksmo paradui. Mes privalo
me įsipilietinti prieš visą Chi
cagos visuomenę, kad lietuviai 
yra gausiausia ir ryžtingiausia 
tautinė grupė. Kiekvieno lietu 
rio pareiga dalyvauti parado 
eisenoje.

Chicagos Amerikos Lietuvių 
Taryba ir L. B. Chicagos

A py gar d o s V aldy ba

MES IŠMOKINSIME
Antroji ir Trečioji pamaina

GERI ATLYGINIMAI
KALBĖTI IR SUPRASTI ANGLIŠKAI

Alsiems lygių galimybių darbdavys

lais Marquette parko sąskrydy
je. į

— Chicagos Gage Parko or
ganizacijų sambūris liepos 14 
d. 7:30 vai. parko valdiniame 
name, prie 55-fos ir Western 
Ave., ruošia masinį susirinki
mą kovai prieš vandalizmą ir 
kitas negeroves apylinkėje. Ja
me dalyvaus mokyklų vedėjai, 
jaunimo atstovai ir policijos 
aukšti pareigūnai. Rengėjai 
prašo vietos gyventojus daly
vauti susirinkime.

— Lietuviai įsidėmėkite, kad 
Pavergtų Tautii Savaitės para
dui liepos 18 dieną renkamės 
Wacker Dr. ir Wells gatvių 
kampe 11 vai, ryto. Ten buria
si ir organizacijos su vėliavo
mis, vaikų ir jaunimo ansamb
liai, atviri autovežimiai. Ten 
dalyviai bus Aprūpinti plaka
tais o vaikai mažomis lietuviš
komis vėliavėlėmis.

♦ Dr. Jonas Adomavičius šį 
šeštadienį Lietuvių Forumo ra
dio programos metu kalbės te
ma: “žmogau,, kodėl tu skubi 
mirti?”, iškeldamas įvairius 
sveikatos apsaugos klausimus.

(Pr).

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Pr.)

Passbooks 

5'/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$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

— Frank D. Samckas (D-27) 
Illinois kongreso atstovas, ak
tyviai dalyvauja veik visuose 
atstovaujamos apylinkės pilie
čių viešuose susirinkimuose 
bei pobūviuose. Jis yra kandi
datas Į valstijos senatą.

♦ 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 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Muziko Strolios atsiminimai

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

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.
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— Aleksandras G. Kumskis, 
Parkų Distrikto aukštas parei
gūnas, yra paskirtas preziden
tu ruošiamo didžiulio jaunimo 
sąskrydžio. Sąskrydį remia 
Chicagos Parkų Distriktas, me Į 
ro Daley Jaunimo Fondas ir Pirmas busas lygiai 12 vai. p. p. 
JAV Prezidento taryba fizi- paims žmones nuo NAUJIENŲ 
niam huklėjimui. Sąskrydis (18-tos ir S. Halsted St. sankry- 
įvyks liepos 21 d. Soldiers Field Žos).
aikštėje ir Grant parke. Yra nu stos Bridgeporte, ties Lietuviij 
matyta -Įvairios sporto l>ci me- Auditorija.
no varžybos, bus renkami sąs
krydžio karalienė ir karalaitis. 
Tokias jaunimo šventes, tik 
siauresnėje apimtyje, A. G. 
Kumskis yra pravedęs Mar
quette Parke.

— George Petraitis yra South 
west Community Congress pla
navimo komiteto pirmininkas. 
Jo atstovaujami planai bei nuo 
monės neretai susikryžiuoja 
su Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų D-jos ir kai 
kurių kiti vietos organizacijų 
nusistatymais.

— R. Sneideraitis ir B. Vairus i 
apdovanoti skautų garbės ženk]

♦ Sekmadieni, liepos 12 d. 
specialūs busai veš čikagiečius 
į LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
ruošiamą LIETUVIŲ DIENĄ.

Už kelių minučių jis su-

Vėliau važiuos Archer Ave. 
Sustos ties Archer ir Western, 
Archer ir California. Pasuks į 
California, sustos ties Califor
nia ir 43, California ir 55, Cali
fornia ir 63 ir California ir 
71-ma. O iš ten važiuos tiesiai 
į Willow Springs, Bučo Sodą.

Antras busas išvažiuos lygiai 
1:00 vai. p. p. nuo NAUJIENŲ ir 
važiuos kaip ir pirmasis. Va
kare pirmas busas išvažiuos 6 v. 
vakaro, o antras busas išvažiuos 
tiktai 7:00 vai. vak.

Kelionė į LIETUVIŲ DIENĄ 
Į ir atgal kainuoja $2.00.

Lietuviai Televizijoje 
(Pr).

BEAUTICIANS
With following appreciated for 

gant Beauty Salon.
Steady work. , 

JOSETTE COIFFURES 
2746 W. PRATT 

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Ele-

OPPORTUNITIES FOR PRINTERS
• Compositors
• Make-up men
• Lock-up men
• Linotype Operator 1
• Letterpress
• Miehle Vertical
• and Kelly Pressmen.

New Modem.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.

ADDISON
An Equal Opportunity Employer

Ali company benefits including, 
vacation, union benefits, steady 

ployment.
APPLY IN PERSON

CORBETT STEEL INC.
6001 So. OAK PARK AVE. 

CHICAGO, ILLINOIS

paid 
em-

BARTENDER
X

Experienced. No mixed drinks.
6 dav week. Steady work. 
Reliable and sober man.

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

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

P’-oag reanired.
Call FRED OHADL 376-7222 

G. G. I.
4420 So. WOLCOTT

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu naujai 
išdekoruotas butas, gazu apšildomas, 
46-tos ir Hermitage apvlinkėje. Skam

binkite TONY, tel. 778-2424.

NEBRANGIAI IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS vyresnio amžiaus moteriai. 

Galės naudotis visu butu.
Tel. FR 6-0618

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIU BU
TAS Marauette Parko apvlinkėje vy

resnio amžiaus porai.
Tol. 778-0090 po 7 vai. vak.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMAS PLADYS RAGAZINS 
SIGITAS, gim. 1929 m., gyv. Cleveland. 
Ohio. Turiu žinių iš Lietuvos. N. 
Kiriejus, 7022 So. Maplewood Ave., 

Chicago. Hl. 60629.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE.

PRospect 8-2233
NAMŲ ĮR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

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.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

A. & L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

____ GA 4-8654
BŪTINAI REIKIA PARDUOTI

State Kam Hre and Casualty Company

POPIERIAI

TEL. 925-6015

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

DIDELIS BARGENAS —

Puiki 1% aukšto 6% kambarių rezi
dencija ant didžiulio 50 pėdų sklypo. 
Labai patraukli, didelė 20 pėdų vir
tuvė su pristatyta užkandine. 3 dvi- 

jgubo dydžio miegamieji, iškilmingas 
j formalus valgomasis. Kieme 2 maši
nų garažas. Labai patogi vieta ir apy

linkė vaikams, gerokai Į vakarus nuo 
i Marquette Parko. Dėl ?«avo laimingo 

rytojaus, šaukite stebukladari.
Skambinkite MICHAELS dabar!

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

ninkui 737-7526.

_ BARGENĄ^. Marquette Parke arti 
mokyklos^ mūro namas. 2 butai do 5 

kambarius. Parduoda įpėdiniai. ;
Tel. PR 8-6916

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS TeL CL 4-1050

(Labai aukšto stiliaus ir geros staty- 
I j bos didelė 6 kambarių ranch tipo re-

I tzidonmia. tik 5 metu senumo. Labai 
------ Į gražiai ir patraukliai įrengtas beis- 

mantas su visais reikalingais prie- 
tdais. 2 puikūs vonių kambariai, iš- 
•kilmingas valgomasis. įmontuota indų 
jnlovimo mašina, šoninis įvažiavimas.
Evergreen parko anvlinkė "bet dar 
Chicaffoie. Skambinkite dėl šio ste

buklingo pirkinio stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto -motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardavimas Ir .Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
ToLi REpublk 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 SL
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 t

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 ' 
WA 5-2787

Dideli* pasirinkimas Įvairi y pro
tely. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

MISCELLANEOUS FOR SALE 
IvalrOt Pardavimai

PARDUODU “CHIHUAHUA” veislės 
kambarinius šuniukus. Jie yra tin
kami įnamiai wresnio amžiaus asme

nims. Tel. 776-7110. •

BUILDERS AND CONTRACTORS 
- Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR

air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų linas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai. 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

A. ABALL 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.

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
X***1 nairų automobi-
x x lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
V t »T-L ' m'-/****00*** Ižtimoki 

limo sąlyso*-
J. BACEVIČIUS 

6455 S*. Kadzta Av*. PR 8-2233


