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VATIKANAS PANEIGIA ŽINIAS APIE 
PASAKIŠKUS BAŽNYČIOS TURTUS

ROMA. — Vatikano laikraštis “L’Osservatore Romano” pa
skelbė ilgą straipsnį, kuriame paneigia žinias apie pasakiškus Va
tikano turtus, šį netikėtą paneigimą galėjo sukelti knyga, ku
rią parašė Amerikos žurnalistas Nino Lo Bello, šioje prieš dvejis 
metus New Yorke išleistoje knygoje “Vatikano imperija” sako
ma, kad Vatikano turtai siekia apie 13 milijardų dolerių. Vatika
no spauda tik dabar atsiliepė todėl, kad šios knygos ištraukos 
pasirodė italų žurnale “H Mondo” ir vokiečių— “Der Spiegei”, 
Minėtas Vatikano laikraštis sako, kad kalbos apie Vatikano tur
tus yra “fantastiškas perdėjimas”.

Ilgame straipsnyje nurodoma, 
lead po Laterano sutarties su 
italų vyriausybe Vatikanas ga
vo už nusavintus turtus 40 mi
lijonų dolerių ir kitus 50 mil. 
dolerių akcijomis. Straipsnis pa
neigia, kad Vatikanas pinigus 
panaudojo Italijos' automobilių 
“Lancia” ir “Alfa-Romeo” akci
joms pirkti. Kalbėdamas apie 
chemikalų bendroves “įtaigas” 
ir “Montedison”, Vatikano straip 
snis sako, kad Vatikano turimos 
tose bendrovėse akcijos sudaro 
mažiau negu vieną nuošimtį.

Kalbėdamas apie Vatikano 
akcijas Italijos draudimo bend
rovės ir statybos pramonėje, 
straipsnis sako, kad “šventasis 
Sostas nėra daugumos akcijų 
savininkas jokioje bendrovėje, 
o nemaži akcijų kiekiai staty
bos bendrovėje “Societa Gene
rate Immobiliare” šiuo metu yra 
likviduojami”. .....y-

Vatikano laikraštis nįęko nė|

1$ VISO PASAULIO

ATĖNAI. — Graikijos prem
jeras Papadopoulos pats pasiė
mė užsienio reikalų ministerio 
vietą, mirus ministeriui Pipine- 
liui. Premjeras jau yra ir gy
nybos ministeriu. Iki šiol turė
tą švietimo ministeriją jis per
leido kitam.

PARYŽIUS. — Alžiro valdžia 
50% pakėlė žibalo eksporto mo
kesčius. Tas daugiausia pa
kenks Prancūzijos žibalo bend
rovėms.

WASHINGTONAS. — Illinois
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SOVIETU DALINIAI PRIE KINIJOS 
APGINKLUOTI ATOMINĖM RAKETOM

HONG KONGAS. — Amerikos karinė žvalgyba susidomėjusi 
seka padėtį Sovietų Sąjungos ir Kinijos pasienyje. Tą dviejų vals
tybių siena eina 4,500 mylių ir jos stiprinimas tęsiamas abiejose 
pusėse. Washington© ir Hong Kongo žvalgybos pareigūnai nuro
do, kad ypatingai stiprūs pasiruošimai vyksta sovietų pusėje. So
vietai turį jau pakankamą gynybą, tačiau tęsia toliau karinių 
jėgų stiprinimą, kad jos turėtų puolamąjį potencialą.

1940 '42 '44 '52 '54
šioje lentelėje parodoma, kiek amerikiečiu ba 
kiek — rinkimuose, kai balsuojama tik už koncreso narius ir gubernatorius.

mai žymiai pakelia rirkėju susidomėjimą.

'58 '60 '64 '66 '68 -1970
suoja rinkimuose, kada renkamas prezidentas ir 

Prezidento rinki-

LIBIJOS VALDŽIA NUSAVINI VISAS 
ITALU, ŽYDU TURIMAS NUOSAVYBES

- . ■ - ■

BEIRUTAS. — Revoliucinė Libijos vyriausybė paskelbė du 
dekretus, kurie atima iš italų ir žydų visą jų nc&savybę. Dekre
tas prieš italus yra griežtesnis. Italams net netus galima Libi- 

senatorius Smith už kelių savai- Joje gauti darbą, žydams skirtame dekrete apie darbą nieko ne- 
čių važiuoja į Vietnamą susi- sakoma. Vyriausybės vadas, pulkininkas el Quacdafi radijo kal

boje nurodo, jog italai pasisavino Libijos turtus per priespaudos

’be paskelbė du

Aswano užtvanka
KAIRAS. — Egipte —buvo 

įjungta paskutinė Aswano už
tvankos turbina, jau dvyliktoji 
šis įvykis buvo atžymėtas cere
monijomis, kuriose dalyvavo 
Egipto ir Sovietų Sąjungos at
stovai.

Užsienio stebėtojai tvirtina, 
kad Amerikos atsisakymas pa
dėti Egiptui pastatyti ant Nilo

■ į

užtvanką, pastūmė Egiptą į so
vietų glėbį. Sovietai paskolino 
pinigų ir atsiuntė savo inžinie
rius bei technikus užtvankos 
darbų prižiūrėti, šiandien už-

pažinti su padėtimi.
čTKAGA.  O’Hare aerodro- fašizmo metus, nuo 1911 metų iki 11-jo Pasaulnio karo. Todėl 

me šiemet konfiskuota dvigubai už nusavintus turtus negaus jokios kompensacijos, o žydams 
daugiau narkotikų, negu pernai.

PHNOM PENHAS.
bodijos valdžia įsakė buvusiai

bus išduodami vyriausybės bonai, išperkami per [15 metų.

Kam- Libijoje yra apie 40,000 ita-
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želio 24 dieną buvo paskelbta, 
kad akcijos perkeltos į ameri
kiečių “Gulf and Western In
dustries” bendrovę, su kuria 
anksčiau Vatikanąs neturėjo fi
nansinių ryšių. Yra žinių, kad 
neseniai Vatikanas užmezgė fi
nansinius ryšius ir su iPraneū- 
zijos Rothshildo banku.

Vatikano laikraštis nepanei
gia žinios, kad katalikų Bažny
čia kontroliuoja septynis svar
biausius Italijos bankus. Straip
snyje sakoma, kad Vatikanas 
turi “normalius” banko indėlius 
Amerikoje ir Šveicarijoje.

Geriausią ir tiksliausią atsą^ 
kymą į klausimus apie katalikų 
Bažnyčios .turtus galėtų duoti 
lietuvis vyskupas Povilas Mar
cinkus, kuris įvedė modernius 
metodus į Vatikano finansų 
tvarkymą, tačiau jis nieko ne
kalba apie savo darbą.

Britanijos 
uosti} streikas

LONDONAS. — Specialus 
britų teismas pradėjo apklausi
nėjimus uosto darbininkų strei
ko klausimu. Tuo tarpu, maisto 
kainos ėmė kilti, ypač Pietų Af
rikos, N. Zelandijos, Pietų Ame
rikos vaisių. Sviesto ir bekono 
siuntos ėmė susikrauti Danijos 
uostuose, o Norvegijos ir Suo
mijos miško pramonės darbinin
kai įspėti, jog jie gali būti lai
kinai atleisti iš darbo. Suomija 
siunčia Britanijai 82% savo miš
ko medžiagos.

Tyrimų teisme uostų darbi
ninkų unijos vadas pareiškė, jog 
geras uostų darbininkas turi 
turėti ministerio inteligenciją, 
inžinieriaus sugebėjimus ir bež
džionės greitą orientaciją ir vi
krumą, Darbininkų uždarbiai 
svyruoją diena iš dienos ir sa
vaitė iš savaitės. Darbininkams 
reikią mokėti didesnius atlygi
nimus.

išsikraustyti iš karališkų rūmų. 
Jai valdžia duoda mažesnį namą.

REGGIO r— Italijos pietuose, 
Reggio miesto ir apylinkės gy
ventojai kelia riaušes, nes jų 
provincijos sostine buvo parink
tas kitas, mažesnis miestas.

WASHINGTONAS. — Ato- 
ininės energijos komisija skel
bia, kad sovietai išbandė antra
dienį naują bombą, išsprogdin
dami ją po žeme.

SEOULAS. — Pietų Korėja 
ir Japonija pradėjo pasitarimus 
dėl santykių išplėtimo. Japo
nijai atstovauja šeši ministerial.

BERLYNAS. — Keturių vals
tybių ambasadoriai turėjo šeš
tą susitikimą dėl Berlyno klau
simų. Derybos prasidėjo kovo 
26 d.

Planai įvykdomi, 
o Drekių trūksta

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybė paskelbė, kad sovietų eko
nomikos augimas pasiekė per 
pusę metų 8.5%. Tai yra dau
giau palyginus su pernykščiais 
6.9%.

šiemet pasibaigia penkmetis 
ir todėl šiems metams vyriau
sybė nustatė šiek tiek mažes
nius augimo tikslus. Manoma, 
kad tai padaryta tam, kad būtų 
galima ne tik pasiekti, bet ir 
pralenkti plano skaitlines ir tuo 
pasigirti, kad, štai, Lenino metų 
proga, pramonė ir žemės ūkis 
savo planus viršijo. Stebėtojai 
sako, kad šių metų planas bus 
įvykdytas iki lapkričio 7 d. Kar
tu užsibaigs ir penkių metų pla
nas, visiems džiaugiantis, kad 
jis išpildytas.

Kiek blogiau yra su žemės 
ūkiu. Valdžia paskelbė, kad vals
tybė daugiau mokės ir už salo
tus bei obuolius, panašiai,- kaip 
buvo pakelti mokėjimai už mė
są, pieną, kiaušinius ir vilnas. 
Planai įvykdomi, o prekių trūks.

lų, kurių daugelis turi nemažus 
ūkius ar dideles krautuves. 
Daug italų yra amatininkai: sta
liai, mechanikai, siuvėjai. Per 
vieną mėnesį italai turi prista
tyti vyriausybei savo nuosavy
bių sąrašus. Tie, kurie nepri- 
statys, gaus bausmes. Italų ir 
žydų nuosavybes perims tvar
kyti specialūs vyriausybės ko
mitetai sudaryti iš planavimo, 
butų, žemės ūkio ir žemės re
formos ministerijų.

Spėjama, kad visi italai ban
dys iš Libijos išvažiuoti, ypač 
dėl uždraudimo gauti darbą. Ma
noma, kad Libijos valdžia to ir 
siekia.

Libijoje dar yra užsilikusių 
žydų, nors dauguma jų išvažia
vo tuoj įsisteigus Izraelio vals
tybei. Ankstyvesnio  j i Libijos 
valdžia nedrausdavo žydams 
emigruoti, manoma, kad ir revo
liucinė, karinė valdžia laikysis 
tų tradicijų, tuo labiau, kad ne
seniai ir Egiptas išleido apie 90 
žydų šeimų išvažiuoti į užsienį. 
Libijos valdžia labai seka Egip
to pavyzdžiu.

Suvaržys sprogmenų 
pardavinėjimą

WASHINGTONAS. — Vy- /
riausybė paskelbė, kad greit bus 
pasiūlytas naujas sprogmenų 
kontroles įstatymas, kurio pro
jektą paruošė speciali komisija. 
Sprogmenų vartojimas Ameri
koje padidėjo. Per paskutinius 
penkiolika mėnesių įvairūs na
minių bombų sprogimai užmu
šė 40 asmenų, sužeidė 384 ir pa
darė nuostolių pastatams už 22 
milijonus dolerių.

Naujo • įstatymo numatoma 
reikalauti sprogmenų gamini
mui irp ardavinėjimui fed orali
nių leidimų. Sprogmenis perkan
tis turės raštu išdėstyti, kaip ir 
kur jis sprogmenis numato var
toti.
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♦ Atėnų aerodrome šeši ara
bai neleido keleiviams išlipti, 
reikalaudami, kad 'Graikijos val
džia paleistų kalė. ime laikomus 
arabų teroristus, nuteistus už 
ankstyvesnius lėktuvo puolimus 
Atėnuose. Po septynių valandų 
derybų lėktuvas su arabais su
grįžo į Libaną, keleiviai buvo 
išleisti Atėnuose. .Lėktuvas pri
klausė graikų milijonieriui Onas- 
sis.

♦ Saigone amerikietis karei
vis bandė pagrobti keleivinį lėk
tuvą, liepdamas lakūnui skristi 
į Hong Kongą. Kareivis buvo 
suimtas, išleidus iš lėktuvo pa
dangų orą.

♦ Amerikos aviacija daužė 
priešo pozicijas šiaurės Vietna
me, kur anksčiau buvo apšau
dyti keli neginkluoti Amerikos 
žvalgybos lėktuvai. Nuo birželio 
25 d. tai pirmas puolimas š. 
Vietname.

♦ Pietų Vietnamas pasiuntė 
dar 5,000 kareivių į Kambodi- 
ją, kur komunistai didina spau
dimą. Laose irgi pagyvėjo prie
šo veikla. Laose esančios trys 
šiaurės Vietnamo divizijos.

♦ Indijoje žuvo apie 100 žmo
nių, kai autobusai su maldinin
kais įvažiavo į upės potvynio ap
semtą sritį.

♦ Federalinis teismas Phila- 
delphijoje paskyrė 4 asmenis va
dovauti bankrutuojančiai Penn- 
Central geležinkelio bendrovei.

♦ Izraelio vyriausybė panei
gė Egipto tvirtinimą, kad 20,000 
amerikiečių yra Izraelio kariuo
menėje. Apie 300 Amerikos žy
dų yra tapę Izraelio piliečiais ir 
tarnauja kariuomenėje.

v "į
OMAK. — Washington© vals

tijoje miško gaisrai sunaikino 
40,000 akrų miško. Gaisrus ge
sina 3.000 žmonių.

LAWRANCE. — Kansas uni
versiteto student: s buvo nušau
tas riaušių metu
vyras buvo sužeistas.

kitas jaunas

Britai ieško 
naujo kanclerio

LONDONAS. — Konservato
rių vyriausybė turi nemažą gal
vosūkį — kuo pakeisti mirusį | tvanka gamina 1.2 milijonus ki- 
finansų tvarkytoją MacLeod. Jo lovatų elektros energijos ir pa
vietą yra labai atsakinga, laiko- rūpina vandens 1.3 milijonams 
ma svarbiausia po premjero vie- akrų, kur būsią galima ūžau
tos. Dėl to, iždo kancleris gy- ginti per metus milijoną tonų 
vena greta premjero garsioje 
Downing gatvėje, Londone. 
Premjero numeris yra 10, to 
iždo kanclerio — 11.

Yra numatyta yisa. eilė kąn- 
didatų, tačiau, kaip praneša 
Londono spauda, ne visi politi
kai nori tokios atsakomybės, 
kaip Britanijos finansų tvarky
mo. Visos vyriausybės ateitis 
priklausys nuo ekonominių klau
simų išsprendimo.

Sovietų ‘Pravda” 
apie Izraelį

MASKVA. — Sovietų laik
raštis “Pravda” paneigė tvirti
nimus, jog sovietai norį panai
kinti Izraelio valstybę. Sovietų 
vyriausybė remianti visų Vidu
riniųjų Ryti] valstybių teisę gy
venti, neišskiriant ir Izraelio. 
Sovietai siekią tik sustiprinti 
arabų gynybą, tačiau nesiekią 
grasinti Izraelio saugumui, kaip 
skelbia Vakarų propaganda ir 
pats Izraelis.

Kariniai veiksmai prie Suezo 
vedami egiptiečių, ne sovietų. 
Izraelis pats siekiąs pakeisti jė
gos balansą savo naujų lėktu
vų iš Amerikos reikalavimais.

Egipto informacijos ministe- 
ris paskelbė, kad vienas nelais
vėn paimtų Izraelio lakūnų, esąs 
amerikietis. Jis pridūrė, kad Iz
raelyje yra apie 20,000 jaunų 
amerikiečių, tačiau jie nesą to
kie pavojingi arabams, kiek pa
vojinga Amerikos technologija.

Amerikos valstybės departa
mentas pripažino, kad Egipto 
nelaisvėje yra Amerikos pilietis, 
lakūnas, apsigyvenęs- Izraelyje 
1961 metais.

ryžių.
Korespondentai praneša iš 

Egipto, jog, nežiūrint karo 
veiksmų, Egiptas yra gan stip
rus ekonominėje srityje. Vis 
daugiau randama- žibalo, kurio 
gamyba siekia 400,000 statinių 
per dieną. Atsiėmus iš žydų Si
najų, žibalo gamyba dar padi
dės. Pramonės ir žemės ūkio 
gamyba padidėjo ir gali pagrįs
ti dabartinį gyvenimo lygį ke
lerius metus, nežiūrint gy
ventojų skaičiaus augimo ir ka
ro su Izraeliu.

Vėl pakilo kainos
WASHINGTONAS. — Birže

lio mėnesį kainos Amerikoje vėl 
pakilo 0.4%, o palyginus su pra
ėjusio birželio kainomis, net 
6.0%. Tą pakilimą sudaro pa
tarnavimai draudimo srityje, 
medicinoje, transporte ir maisto 
kainų pakilimas.

Palyginus su 1967-69 metų 
laikotarpiu, kas tada kainavo 10 
dolerių, šiandien kainuoja 13 dol. 
52 centai.

Ekonomistai pranašauja, kad 
kainų kilimas greitai sustos, ne
bus toks didelis.

WASHINGTONAS. — Vidaus 
reikalų sekretorius paragino tei
singumo departamentą nubaus
ti 13 biznio bendrovių už gyv
sidabrio pilimą į Amerikos van
denis.

LA PAZ. — Bolivijoje gauja 
komunistų užėmė nedideli, mies
telį sudegino Amerikos biznio 
įmonę ir pagrobė dū vokiečius.

CLEVELAND AS. — Autobu
sų streikas Clevelande pasibai
gė susitarimu, tačiau didesni at
lyginimai. vairuotojams gali pa
kelti biletų kainas.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai rugpiūčio 14 dieną 
pradės 25 diemi atostogas.

Viceprezidentas Spiro Agnew, 
dažnai puolamas Amerikos liberalu, 
nenusileidžia ir pats dažnai juos pa 

kritikuoja

Sovietų Sąjunga pirmą kartą 
išstatė kinų pasienyje savo vidu
tinių nuotolių atomines raketas, 
amerikiečių pramintas “Scale
board”. Jos lekiančios iki 500 
mylių ir turinčios vieno mega
fono užtaisus. Raketos įtaisytos 
ant sovietų tankų.

Be jų, sovietų karinės jėgos 
turinčios atominių “Frog” ra
ketų, kurios siekia iki 50 mylių. 
Paprastai tų raketų batalionas 
turi tris kuopas, tačiau Tolimuo
se Rytuose sovietai batalionus 
padidinę iki keturių kuopų.

Sovietų kariuomenės prie ki
nų sienos yra 35 divizijos. Visas 
planavimas leidžia tą skaičių 
greitu laiku sustiprinti dar 25 
divizijomis. Tam pastatyti keli 
tuzinai naujų aerodromų, ku
riuose kariuomenė nelaikoma, 
tačiau jie gali būti panaudoti 
greitam dalinių perkėlimui. Pa
didinti ir buvę kariniai aerodro
mai.

Kinijos pusėje sienos sargy
bą eina apie 2 milijonai pusiau 
karinių dalinių,' paruoštų par
tizaniniam karai. Šie daliniai 
gerai apginkluoti ir apmokyti. 
Toliau nuo sienos yra keli šim
tai tūkstančių reguliarios ka
riuomenės vyrų. Kinija, peror
ganizavo savo įgulų sudėtį taip, 
kad keturi kariniai distriktai 
yra pasirengę gintis fronto gi- 
luhioje, toli nuo sienos.

Kinija visu smarkumu dirba 
prie savo raketų. Neabejojama, 
kad kinai jau turi vidutinių nuo
tolių raketų, kurios gali nešio
ti atominius užtaisus. Vyksta 
darbai prie tarpkontinentinių 
raketų iki 6,000 mylių. Dabar
tinės kinų raketos, kuriii bandy
mas įvyko balandžio mėnesį, 
skrenda iki 2,000 mylių.

Kinija ir Sovietų Sąjunga nuo 
pernai spalio mėnesio veda pasi
kalbėjimus dėl sienos, tačiau jie 
nerodo pažangos. Abi pusės sti
prina savo jėgas.

Viceprezidentas

WASHINGTONAS. —Vice
prezidentas Spiro Agnew griež
tai pasmerkė apie j j skleidžia
mus gandus ir paneigė “Scan
lan’s Monthly“ žurnale paskelb
tą žinią, jog Nixono vyriausy
bė pavedusi Rand korporacijai 
išstudijuoti, kokį atgarsi Ame
rikoje sukeltų 1972 metų rin
kimų atšaukimas.

Įvairios radikalų grupės šito
kį gandą skleidžia jau seniai. 
Sakoma, kad vyriausybė nuta
rusi atšaukti 1972 metų rinki
mus ir panaikinti Teisių Aktą. 
Šis diktatūrinis sumanymas pri
metamas viceprezidentui Agnew. 
Vyriausybė nutarusi papirkti 
ČIA pinigais statybos darbinin
kus, kad jie daugiau demon
struotų Amerikos miestuose ir 
paremtų vyriausybės politiką.

Viceprezidentas Agnew pava
dino tuos gandus “juokingais”. 
Jam tokios mintys ir j galvą ne
galėjusios ateiti.
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Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit

mėsinėje. Nepabūgo

niausioji Virginija užimtų jos 
vietą Stasio Butkaus šaulių kuo
poj; kad ją pašarvotų su brolio 
iš Lietuvos atsiųstais tautiniais 
rūbais. Dar paskyrė stambią 
auką Stasio Butkaus šaulių kuo
pai ir jau laukė mirties. Gyva 
būdama1 lietuviškam reikalui ne
gailėjo savo darbo, jėgų nei sun
kiai uždirbtų dolerių. Jau sirg
dama dar rinko Balfui aukas. 
Prieš pat operaciją dar buvo vy
riausia šeimininkė, Aušros li
tuanistinės m-los Kalėdų Eglu
tėj. Niekam nepasakė, kad bai
sūs skausmai varsto jos kūną.

Dabar nebejauti skausmų, ra
miai ilsies. Ilsėkis ramybėj. Iki 
pasimatymo, nes.
Juk reiks visiems keliu tuo eiti. 
O grįžt iš ten jau niekam nevalia. 
Tad, miela sese, lauki,
Kol po vieną visi nueisim pas tave.

nuo pat savo jaunystės dienų. 
Atsteigus šaulių Sąjungą išeivi
joje velionį matome irgi šaulių 
eilėse. Jis ir dabar buvo Vytau
to Didžiojo šaulių kuopos val
dybos narys.

Velionis nebuvo turtuolis, bet 
jo širdis lietuviškiems reikalams 
buvo labai duosni. Jis buvo tik
ras filantropas — labdarys. Ne 
viena lietuviška organizacija yra 
gavusi iš velionio net stambių

FURNITURE CENTER, INC
Marquette Pk

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

i dviem mokykli-
Ėmėsi

ANTANUI BARANČIUKUI MIRUS
Algirdo Budrecko pasakyta atsisveikinimo kalba 

prie velionio karsto

Su didelių susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
P.O VILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas ’

Duokš ranką man, eiva! 
Tavo žemiška kelionė jau baigta. 
Palikus rūpesčius, vargus, 
Keliauk į Viešpaties namus.
Kur nėr žmonių pavydo, apkalbę, 
Pagiežos, nei skausmę.
Tu dar su Putinu tarei: 
Dabar einu į didžią tylumą, 
I tylumą palaimintą ir didžią, 
kur į calūno juodą, minkštą drobę 
Naktis visę mūs sielvartus suglobia. 
Einu j laisvę, didelę ir plačią, 
Kuri priims kaip lauktą svečią.
Per pilkus sutemę rūkus
Einu pas tėvus, brolį, anūkėlį ir 

/draugus.

Ir palikusi baisios ligos nu
alintą kūną, prie Viešpaties sos
to pakilo graži plaštakė — ta
vo namarioji siela. Ten pas ge
rąjį Tėvą, aš tikiu, ji rado at
leidimą, atilsį ir džiaugsmą, nes 
skaistyklos kančias tu iškentė
jai šioj žemėj, kai ilgos ir nepa
gydomos ligos skausmai dažnai 
,buvo nepakeliami.
i 1916 m. birželio 28 d. Žaigi
nių km., Raseinių apskrity, Že
maitijoj, gimė Stasė Bartašiū- 
tė. Ne rožėmis, bet erškėčių dy
giais klotą gyvenimo kelią lė
mė jai likimas. Gyvenimas ne
lepino jos. Būdama trejų metu
kų neteko tėvelio. Vokiečiai ka
ro metų jį sušaudė. Paūgėjusi 
turėjo Stasė padėti auginti bro
liukus, atlikti namų ruošą ir ei
ti į laukus. Nebuvo kada eiti nei 
viduriniųjų, nei aukštųjų moks
lų. Pats gyvenimas ją mokė ir 
grūdino. 17 metų tapo visišką 
našlaite — neteko motinos.

šešiolikos metų būdama įsi
jungė į Šaulių s-gą. Buvo Žai
ginių kuopos valdyboj. Pirmoji 
pasisiuvo uniformą. Buvo darbš
ti, pareiginga šaulė. Visa širdi
mi atsidavė s-gai. Sukūrusi šei
mą, susilaukė dukrelės Irutės, 
vėliau Elenutės. Džiaugėsi jo
mis, tik neilgai. Lietuvą užliejo 
raudonasis tvanas iš rytų. Bū
dama susipratusi lietuvė, aktyvi 
šaulė, ji su abiem dukrelėm pa
sirinko, kad ir nežinomą, bet 
laisvą rytojų, pasitraukė į va
karus. Čia sunkiu darbu reikė
jo pelnytis . sau ir dukrelėms 
kasdieninę duoną. Po darbo rei-

Tautiniuose rūbuose pasipuo
šus, šalia karsto puošniame siu
vinyje prisegtą šaulių žvaigždė. 
Gale galvos, gėlių vainikuose 
Stasio Butkaus šaulių vėliava.

Penktadienį, liepos mėn. 10 
d. Jolantos Baužienės koplyčio
je atsisveikinimas. Organizuoja 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 
p-kas L. Šulcas. Atsisveikinimo 
akademijos vadovė sesė Stefa 
Kaunelienė, Prie velionės Sta
sės Pranėnienės budi: “Aušros” 
lituanistinės mokyklos mokiniui, 
šaulė? tautiniuose rūbuose ir 
uniformuose šauliai. Segė Kau
nelienė įspūdingai gražiai nupie
šė velionės Stasės gyvenimą, 
daugelis nubraukė skaudžią aša
rą. Atsisveikino praeidami pro 
velionę iškilios asmenybės, ge- 
nerolas-šaulys Jonas Černius, 
b-nės p-kas inž. Jonas Gaižutis, 
Dariaus-Girėno ir Lietuvių Na
mų draugijos vardu Genutė Vis
kantienė, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje vardu Elžbieta 
Jodinskienė, Jaunimo choro tė
vų komiteto vardu Jonas Bart
kus, šaulių “švyturys” vardu 
Mykolas Vitkus, Gabijos skau
čių vardu Vilija Baukytė, Balfo 
Kazys Ražauskas.

Sugiedojus, Marija, Marija, 
Šaulių Sąjungos centro valdy
bos šaulių moterų atstovė Ku
nigunda Kbdatienė paėmė šau
lių žvaigždę ir dalyvaujant Są
jungos centro v-bos p-kui Vin
cui Tamošiūnui perdavė atsisto
jusioms dukroms ir vyresnei Iru
tei, ši perduoda antrai seseriai 
Elenutei, o jau ši jauniausiai 
Virginijai, kuri motinos noru 
turėtų įstoti į šaulių eiles.

Koplyčioje buvo virš 200 ve- 
velionės Stasės gerbėjų. Mo
mentas jaudinantis ir šiurpus.

Šauliai velionę įamžino į Lie
tuvių Fondą įnešdami S200, o 
šventų mišių aukai sudėjo §204.

Rytojaus dieną velionė iš ko
plyčios nulydėta į šv. Antano

Lietuvių Namuose buvo pa
ruošti gedulo pietūs ir nežiūrint, 
kad daugelis nuskubėjo į dar
bus ir būtiniausių reikalų at
likti, pietuose dalyvavo 130 mie
lų velionės sesių ir brolių.

Velionės dukros: Irutė, Ale- 
nutė, jų vyrai ir anūkai, jau
niausia dukra Virgutė ypatin
gai dėkingos sesėms ir broliams 
šauliams, sesei Kaunelienei už 
taip įspūdingai gražiai praves
tą atsisveikinimo akademiją, 
kun. Krisčiunevičiui už jautriai 
nušviestą velionės Stasės gyve
nimą pašvęstą tėvynei ir duk
roms, laidotuvių direktorei Jo
lantai Baužienei, organizacijų 
atstovams, visiems ir visoms pa- 
reiškusiems paguodos ■ jausmus 
skaudžioje nelaimėje.

• • • • . ' 'V

Detroito lietuvių visuomenė 
neteko taurios lietuvės. Ėjo, bė- 
go talkino visiems. Lietuviškas 
reikalas jai visada buvo prie šir
dies. Lietuvos laisvės troškimas 
išvysti dar kartą Nepriklausomą 
Lietuvą, jos lūpose nusineštas 
į amžinybę, turi būti visiems 
pavyzdžiu.

Ilsėkis ramybėje sesei...
šaulys

Trys Kalifornijos Santa Barbara universiteto studentai sugalvojo In
validę vežimėliui naujus ratus, kurie patys'^ali Užvažiuoti ant šali

gatvio ar nuo jo nuvažiuotu įį

K ietį, viršeliai— .$4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai.

6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J.LIEPOMIS

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

aukų. Todėl jo atlikti darbai 
lietuvybei tebūna pavyzdžiu vi
siems lietuviams. Jis buvo la
bai pareigingas. Jei ka apsiim
davo padaryti, tai atlikdavo la
bel gerai. Jis buvo didelis pat
riotas, mylėjo savo tėvų kraštą 
ir giliai pergyveno mūsų tautos 
golgotos kelią Lietuvoje. Jis ne
nuilstamai dirbo ir visad prisi
dėjo prie kovos už Lietuvos 
laisvę ir jos nepriklausomybę.

Šaulių Sąjunga įvertindama 
velionio atliktus darbus organi
zacijai, buvo' apdovanojusi jį 
šaulių medaliu.

Velionis buvo labai gero būdo 
ir mokėjo su visais labai gražiai 
sugyventi. Visad turėjo daug 
draugų. Jo asmeny netekome ne 
tik gero ir pareigingo lietuvio, 
bet ir tauraus lietuvio patrioto. 
Todėl velionis su visomis gero-

Didėja alkoholio gėrimas
Vokiečiai sako, kad išgerti 

yra septynios-progos ir suskai
tę iki šešių, septintąją progą 
pavadino “bet kuria kita proga”. 
Pasirodo, žmonės geria ir iš siel
varto, ir iš “raskažiaus”.

Skelbia, kad rusų bolševikams 
vėl pavergus Čekoslovakiją, da
bar ten alkoholio gėrimas padau
gėjo net 40 nuošimčiais.-Bet dėl- 
ko didėja gėrimas Amerikoje? 
Distilled Spirits Institute paskel
bė, kad JAV-bėse kiekvienam 
žmogui 1967 metais atiteko po 
1.64 galiono alkoholio, 1968 me
tais po 1.73 ir 1969 m. jau*po 
1.8 galiono.

Daugiausia geria Kalifornija 
_  12.17% viso sugerto kiekio 
arba 44,013,195 galionus, tai yra 
po 2.26 galiono kiekv. galvai; 
antroj vietoj New Yorkas su 41,- 
993,080 galionų; paskui seka 
Illinojus su 24,619,182 galionais. 
Viso 1969 metais JAV išgerta 
361,668,623 galionai alkoholio.

Taurią lietuvę-šaulę Pranėnienę amžinybėn palydėjus 

bažnyčią. Iškilmingose mišiose 
buvo 3 kunigai, šauliai: Vikto
ras KrišČiunevičius, Kazimie
ras Simaitis ir kun. McCormick.

Automobilių vilkstinė užėmė 
pusės mylios tarpą. Tai ne daž
nas toks iškilus gerbėjų atsi
sveikinimas. Prie amžinos po
ilsio vietos maldas atkalbėjo 
kun. Simaitis, atsisveikino Jo
lanta Baužienė ir Sąjungos p-kas 
V. Tamošiūnas.

Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, ' 
Giesmėje skambėki.

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

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių.šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė ■ Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $L—..
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

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

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė,

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

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

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.
14. Balys.Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $L00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50,
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

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

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

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

kėjo mokyti 
skiepyti į jų j jaunas širdeles tė
vynės Lietuves meilę. 1950 me
tais atvyko įi Amerikon. Apsi
gyveno Detręite. Sunki pradžia 
moteriškei
nio amžiaus j dukroms, •r j ’
darbo koks pakliuvo; siuvykloj, 
vėliau — mĮsinėje. 7’
jokio darbo. įGimė trečioji duk
relė. Už sunkiai sutaupytus pi
nigus nusipirko-savo lizdelį. Po 
darbo bėgdavo šeimininkauti, 
bėgo į talką įvairioms lietuvių 
organizacijorr.s. Įstojo į Balfą, 
Radijo klubą, SLA 352 kuopą, 
ir atsikūrus, šaulių s-gai, viena iš 
pirmųjų įstoji į Stasio Butkaus 
šaulių kuopą. Buvo kuopos 
v-boj. Ruošė? įvairius kuopos pa
rengimus. Išjungė į visuomeni
nę veiklą pa
kras. Džiaii^ėsi, kad Virgutė 
skautė, dainuoja Jaunimo cho
re, gerai mokosi “Aušros” litu
anistinėj m-bj; Leidžia į Auš
ros m-Ią ir ąiūkus. Įeina į Tėvų 
k-tetą. •

:.. -- .
1969 m. vasarą šaulių s-gos 

centro v-bą^ ^įvertindama jos 
darbą, meilę''^r: ištikimybę š-gai, 
apdpvąnoją 'ją šaulių žvaigžde. 
Kokia ji laiminga. Bet liga vis 
stipriau reikštis. Nuovar
gis ir skausmai vertė ieškoti pas 
gydytojus pagalbos. Tyrimai, 
operacijos -- jau nieko nebepa
dėjo. Pati karžygiškai kovoj’o su 
liga, nes Virgutė dar. taip jauna. 
Taip jai reikalinga motinos mei
lė ir globa...- Jausdama, kad pa- 
geįbos nėrą^ 'sukaupusi pasku
tines jėgas, išsiunčia paskuti
nius tris aūntinius giminėms 
Lietuvoje; (viso išsiuntė virš 
50), persiiįsdina Punsko lietu
viams visus'savo rūbus, pati iš
sirenka amžinojo poilsio vietą, 
paskirsto savo taip sunkiai, už
dirbtą turtelį ir dukroms pareiš
kia savo paskutinę valią: kad 
nenutrauktų-ryšių su giminėmis 
Lietuvoj, juos siuntiniais pa
remtų; išliktų lietuvės; kad jau-

A. a. Stasė Bartašiūtė Pra- 
nėnienė, kai liepos 9 dieną 7 vai. 
ryto Mirties Angelas savo spar
nu palietė tave ir pasakė tau:

mis 
visų 
menybė.

Ilsėkis šauly Antanai ramybė
je toli nuo savo gimtųjų namų 
ir laukų, kuriuos taip mylėjai ir 
jų visad ilgėjais.

Reiškiu užuojautą skausmo 
prislėgtai šeimai ir artimie- 
siems. šaulių Sąjunga liūdi 
kartu su Jumis.

Staigi ir netikėta įnirtis išplė
šė iš mūsų šaulių taq)o Antaną 
Barančiuką. šauliai labiausiai 
jo 'pasiges. Kiekvienas rengia
mas subuvimas ar šventė neap
siėjo be jo pagalbos. Visad su 
šyjiseua veide ir ryžiu prisidėda
vo ne tik prię bilietų platinimo, 
bet ir prie kiekvieno šauliško 
darbo. Tai buvo asmenybė, ku
ri nesigailėjo laiko, darbo ir 
triūso, kad tik šaulių organiza
cija augtų ir klestėtų.
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Dariaus - Girėno 37 m. sukakties minėjimas 
š. m. liepos 19 d. prie Da

riaus - Girėno paminklo Mar- 
ųuettte parke Įvyko Dariaus — 
Girėno 37 metu nuo jų žuvimo 
sukakties minėjimas.

Minėjimas prasidėjo lvgiai‘ 2 
p. p. valandą. Bet jau visa va
landa ankščiau atvykę Dariaus J 
— Girėno posto uniformuoti 
nariai, vad; pirmininko Ben. 
Pociaus (prie 47 ir Western gat. 
yra valgyklos savininkas), tvar 
kė suolus ir ruošėsi minėjimui.

Toliau iš parko, prie estra
dos, lydint ginkluotai sargybai 
ii* veteranų bei moterų pagal
binių vienetų dalinėliams ei
nant, buvo atnešta, be Ameri
kos ir Lietuvos, dar 5 kitų pos
tų vėliavos.

Minėjimą po trumpos kalbos 
pradėjo Dariaus — Girėno pos
to komandierius Frank Navas. 
Toliau visą programą vedė pir 
mininkas Ben. Pocius.

Algirdas Brazis sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Invokaciją mšldą sukalbėjo 
kunigas Adolfas Stasys, kuris 
savo jautrioje maldoje prašė 
Dievą palaimos Lietuvai ir vi
siems lietuviams. Į garbės pre
zidiumą buvo pakviesti: teisė
jas Alfonse Wells; Frank Sa
vickas, valstijos atstovas, ku
ris galėjo užlipti tik pasirem
damas dviem lazdom (girdė
jau, kad koją lūžusi); And
rius Juškevičius, Lietuvos ka
rių Ramovėnų atstovas; Stan
ley Jucius (Dariaus pusbrolis); 
Stanley Balzekas, kuris, pa
sveikinęs lietuvius ir postą, Įtei 
kė postui dovaną (Dariaus — 
Girėno iš bronzos padarytus 
biustus); Kunigas Adolfas Sta
sys; Vytautas Peseckas ir V. 
Vijeikis, Aero klubo atstovai;

Joseph Jerome, Kataliku Fe-- 
deraciios pirmininkas; Micha
el Madigan, 13 vardo komiteto 
narys; Salvatore Licata, 4 dis- 
trikto veteranu komandierius; 
Kazimieras Oksas, Lietuvių 
Prekybos Rūmu pirmininkas, 
kuris lietuviškai trumpą, bet 
jautrią kalbą pasakė; John 
Lannigan, senatorius; Casimir 
Slaszuk, 13 vardo aldermanas.

Buvo dar pora asmenų, bet 
ką jie atstovavo, neteko .suži
noti. Iššaukęs visus paminėtus 
asmenis, Ben Pocius pastebė
jo, kad kiekvienais metais šio
se iškilmėse dalyvavo ir Lietu
vos gen. konsulas Petras Dauž- 
vardis. ŠĮ kartą negalėsiąs da
lyvauti dėl jo žmonos motinė
lės mirties.

Beveik visi išvardyti kalbė
jo. Kalbėjo trumpai, primin
dami lietuvius.

Teisėjas Alphonse Wells pa
sakė ilgesnę kalbą ir jo kalba 
triukšmingais plojimais kelis 
kartus buvo pertraukta. Jis 
savo kalboje priminė Lietuvos 
okupaciją ir apeliavo i lietuvio 
sąžinę būti gerais šio krašto pi
liečiais, bet nemažiau mylėti 
ir savo ar savo tėvų kraštą — 
Lietuvą. Mylėti Lietuvą taip, 
kaip ją mylėjo Darius ir Girė
nas.
Po kalbų ir sveikinimų Dari
aus — Girėno posto ir Lietuvos 
karių Ramovėnų atstovai prie 
paminklo padėjo vainikus.

Posto uniformuoti veteranai, 
vad. Raymond Krasausko, iš
šovė tris salves. Iškilmės už
baigtos trimito' garsais.

Čia dar reikia paminėti, kad 
iškilmių metu Malas Naujokas 
Įteikė posto pirmininkui Ben 
Pociui dvi dideles skulptoriaus
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Minint 37-ją transatlantinio skrydžio tragišką sukaktį, padedamas prie did
vyriu Dariaus ir Girėno paminklo (Lietuviu "Plaza") Chicago į e vainikas.

F$o M. Nagio

iškilmingai. Žmpnių galėjo bū 
ti apie porą tūkstančių.

Po visų iškiln 
iškilmių dalyviai 
Girėno posto patalpose buvo 
pavaišinti kugel 

_____  ______ _ skaniai pagamintais 
Al Vaitis. Bendrai šiais metais!bei gėrimais. z 
visas minėjimas praėjo labai | Sta ys Juškėnas

Vytauto Mačiuikos pagamintas 
ir postui padovanotas, vaizduo
jančias Dariaus ir Girėno am
žiną poilsio vietą — kapines 
fotografijas.

Visas iškilmes filmavo “Lie
tuviai Televizijoje” atstovas

ų aktyvūs šių
Dariaus —

u ir kitokiais, 
valgiais

VANDA SENIAUSIAS] 
LIETUVIŠKAS I

VARDAS
“Dziennik Polski”,. Detroite, 

antrašte “Vandos vardo kilmė*’ 
(Pochodzenie imienia NVandy) 
rašo, kad tas vardas labai daž
nai yra randamas senuose pada
vimuose ir legendose, kurios 
liečia “mūsų istoriją”. Vysku
pas Krasickis ir Naruševičius 
kėlę abejonę, kad tuo vardu bū
tų buvusi kokia Krokuvos kuni
gaikštytė.

Vincentas Kadlubekas savo 
kronikose nustatęs, kad Krakas 
(Krokuvos steigėjas) turėjęs 
dukterį Vandą, kuri ištekėjusi 
už Rydygiero (Ritigerus). Van
dą savo kronikose mini ir Dlu
gošas ir Kromeris, ja domėjosi 
italai, vokiečiai ir prancūzai. 
Parašyta daug scenos veikalų, 
paremtų vienos kunigaikštytės 
Vandos asmenine tragedija. 
Ypač daug lenkų autorių, tą

Beisbolo žaidėjas San Francisco mieste rodo du beisbolo kamuolius 
su nulupta viršutine oda. , Kairėje seniai vartotas kamuolys, o de- 

* šinėje naujas, kuris padarysiąs beisbolą "gyvesniu" žaidimu. Nau
jas kamuolys duosiąs daugiau bėgimu, žaidėjai galėsią jį toliau nu- 

'■ mušti.

KANADOS NAUJIENOS

Auo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
I. * - $20.000

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4MI ARCHER AVENUE 
CHICAGO, RUNOIS IMS 

PHONE: 25MC7I

Passbook Savings
All accounts com- | 
pounded daily — 

___ paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

SLA 72-ros kuopos gegužinė

HAMILTONAS, Ont. — .Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
72-ros kuopos gegužinė, Įvykusi 
liepos 12 d. A. Padolskio sody
boje. buvo labai sėkminga. Oras 
tą dieną pasitaikė labai gražus* 
tad ir svečių suvažiavo iš Toron
to, Londono, Delhi, St. Catheri
nes, Niagara Falls, Brandfordo, 
Paris, Hamiltono ir kitų vieto-, 
vių. Atsilankė svečių net iš 
Vencouverio, o taip pat ir Ame
rikos. Tiek daug svietelio pirmą 
kartą suplaukė Į kuopos geguži
nę.

A. Padolskio sodyba yra la
bai graži ir patraukli. Oras šva
rus, tad malonu čia kelias va
landas praleisti, ištrūkus iš mie
stų dūmų. Be to, ir sodybos šei
mininkas A. Padolskis yra labai 
draugiškas ir nuoširdus.

Suvažiavusių svečių nuotaika 
buvo labai gera. Daugeliui čia 
pasitaikė proga sutikti savo pa
žįstamus bef bičiulius, kurių ne
buvo matę 20 metu ar net dau
giau. Man asmeniškai buvo la
bai Įdomu susitikti ir pasikalbė
ti su savanoriais kūrėjais A. Pa- 
dolskiu ir S. Ulbinu, kurie prisi
minė išgyventas kovas už Lie-' 
tuvos laisvę.

Abu savanoriai dabar jau yra 
išėję i pensiją. Vadinasi, susi
laukę senatvės. Tačiau jie te
bėra judrūs ir jautrūs Lietu
vos likimui. S. Ulbinas su šei
ma atvyko Į gegužinę, nors jam 
teko keliauti 70 mylių. Tai jau 
nemažas pasiryžimas. Jis džiau
gėsi, kad kuopa iš gegužinės pel-

no paskyrė šimtą dolerių 
nados Lietuvių Fmdui.

Prie gegužinės 
bai daug prisidė, 
kėjai P. ir D. Išauginai iš . St. 
Catherines, daug: 
darni loterijos bilietų (net 70 
nuošimčių visų b lietų!). A. Vi
sockas, K. Jonušas, A. Zosanas 
taip pat prisidė; 
platinimo.:

K. Butkus, kuris laimėjo $20, 
paskyrė tuos pini jus kuopos rei
kalams. Jam di lelis ačiū.

Laimėjimo dovanos buvo: ra
di jos aparatas, rankinis laikro
dėlis ir pinigais dvidešimt, pen
kiolika, dešimt ir

šiais metais programą gegu
žinėje atliko jaurimas. Solo dai
navo Romana UI:-------— —
gara Falls. Sud linavo penkias 
lietuviškas ir. dvi 
nas. Jaunai dainininkei publika 
nesigailėjo katuč

Kitą programas dalį atliko 
Hamiltono jaunes mergaitės, 
Rožytės Savokaitės - Voss va
dovaujamos. Jos su lazdelėmis 
išdarinėjo labai Įdomius akroba
tiškos veiksmus. [Rožytė Voss 
yra tikra ekspertė toje srityje. 
Kaipo akrobatė 
įvairiuose festivaliuose Kanado
je ir Amerikoje. Ji yra laimė
jusi kelis tuzinus [medalių. Jos 

mer- 
tik

Ka

pasisekimo la- 
o kuopos vėj

susia išplatin-

o prie bilietų

penki doleriai.

jinaitė iš Nia-

angliškas dai-

u

i dalyvauja

vardą naudoję savo veikalų te
moms. Apie Vandą rašė ir Ko- 
chanovskis, Krasinskis, Deoty- 
ma, Slovackis, Wyspianskis ir 
Norvidas.

Prof. Bystron rašęs, kad tas 
vardas pasirodė aštuoniolikto 
amžiaus pabaigoje ryšium su su
sidomėjimu praeitimi ir naujų, 
nepaprastų vardų ieškojimu.

Kas liečia Vandos vardo kil
mę, rašo “Dz. Polski”, tai la
biausiai Įtikinanti yra nuomonė 
tų mokslininkų, kurie tvirtina, 
kad “tas vardas yra išvestas iš 
senovės skandinaviečių žodžio 
Vanda, Vand arba lietuvių 
Vandu (Vanduo). Visi tie žo
džiai reiškia,’vandenį”.

Pavyzdžiui, rašo laikraštis, 
abipus Labos gyvenusius žmo
nes vadindavo vendais. Kara
lius Alfredas Didysis visą Bal
tijos pamarį vadino Vindulan- 
du. Sebastijonas KlonoviČius 
kreipiąs dėmesį į senovės kroni
kininkus, kurie net Vislos upę 
vadindavo “Vistula alias Wan- 
dalus”.

Viename sename iš 16 šimt
mečio rašinyje randamas posa
kis: “plywa po wandzinej wo- 
dzie”, reiškia kad ir Vislos van
duo turi kažką . bendra su yarn 
deniu, vanda. jp.

ATOSTOGŲ KNYGELĖ
Vienintelis vadovėlis, kurs ti

krai pasako, kur atostogų va
žiuoti, yra nuosava čekių kny
gelė.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS H U 336 psl. $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 osl. __________________ $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 1S9 psl. .... .......... $2.00
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl..............___________ i..... ........... ....... $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. „j........................................______________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl............. ......... $2.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl........................ „£___

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. :....... .................... 1-------------------------------

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .......... ...... ........
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psU, minkštais

viršeliais $2.00. kietais __________ _____________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl........ . ..... .....
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ........... .........
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ............
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ..... .
18. Kip-=>s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS .IMPERIJA.

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

an^liskni
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psL _____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..............

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

* orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

VISI BIZNIERIAI

$150

$3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

S4.C0 
S4.00 
$2.50
$6.00

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings
and Loan Association

INSURED
UP TO

[medali 
suorganizuota Hamiltono 
gaičių grupė pasirodė ne 
tarp lietuvių, bet dalyvauja ir 
kanadiečių parengimuose.

Dovanomis ir aukomis geguži
nę parėmė ponai Diuginai iš St. 
Catherines, hamiltoniečiai Cher
ry Beach motelio savininkai 
Venclovai, Ig. Varnas, A. Kauš
pėdas, St. Pilipavičius, VI. Bag
donas ir kiti. Tų paramų dėka 
kuopa galėjo paskirti Kanados 
Lietuvių Fondui šimtą dolerių, 
o taip pat paskirti atlyginimą 
Hamiltono mergaičių grupei, ku
ri dalyvavo programoje.

JJ šarapnickas

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

-

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

^4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

5 ^4 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

lj % PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

1) % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakol, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. ' • TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M.; Teres, 9 to 4, Thurs. Sc Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

Naujas inkstas
Tarptautiniame . daktarų su

važiavime Wisbadene, Vak. Vo
kietijoje, buvo pademonstruok 
tas prancūzu firmos Societe dės 
Vsines Chemiquei Rhone-Pou
lenc Paryžiuje pagaminto nau
jo mechaninio inksto modelis, 
kuriam ištobulinti trukę daug 
metų.

Inkstas arba kraujo valymo 
mašina esanti nedidelė, patogi 
ir nesudėtinga, galima vartoti 
namie, nevažiuojant tam reika
lui j ligoninę.

Toks inkstas kaštuoja tik $30, 
bet vartojamas tik vienam kar
tui. Valymas, sterilizavimas ir 
t. t. daugiau kaži 
tam kartui nauja 
Inkstas jau prakti 
riose ligoninėse ir klinikose ir 
1,000 tokių inkštų

uoja negu ki- 
inkstą pirkti, 
cuojamas įva-i

jau užsakyta.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS"

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.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki . $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Reali “ideologija”,' svetima frazeologija
, Juozas Kreivėnas, septynių amatų meistras, yra- vie
nas apdairiausių politikų, atvykusių Amerikon su pirmo
mis lietuvių tremtinių bangomis. Jis gerai įsistiprino vie
noje katalikų parapijoje, prie parapijos veikiančioje li
tuanistinėje mokykloje, Dainiškoje bendruomenėje, ke
liuose tos benciruomenės komitetuose, muzikos institute 
ir dar keliose vietose. ' Gavęs lengvą, gerai apmokamą ir 
daug laisvo laiko duodanti darbą, jis rašinėja įvairiais 
lietuviško gyvenimo klausimais.

Kartais pavarde, o kartais slapyvardžiu pasirašytus 
straipsnius jis siuntinėja apie politiką mažai tenusima
nantiems ii’ jokios ideologijos neturintiems lietuviškų 
laikraščių redaktoriams. Žodį kitą taria apie suruoštus 
koncertus, silpnas mokyklas, bet dažniausiai jis kriti
kuoja Vliką, Altą, kitas bendrines Amerikos lietuvių or
ganizacijas. Jo kritika daugumoje yra destruktyvi. Jis 
nesiūlo taisyti, bet reikalauja šalinti ir griauti.

Iki Šio meto jis kritikavo laisvojo pasaulio didžiau
sias lietuvių organizacijas, išmetinėjo kultūrininkams ir 

■buvo nepatenkintas nepriklausoma lietuvių spauda. Bet 
praeitą savaite jis žengė naują žingsnį. Jis ryžosi parū
pinti “ideologiją ” ištisą dešimtmetį ideologijos ieško
jusiai, bet jos neradusiai nedidelei lietuvių jaunuolių 
grupei. Jeigu aukštąsias mokyklas baigę jaunuoliai ne
būtų tinginiai, tai kiekvienas būtų suradęs savo protui 
priimtiną ir širdžiai artimą ideologiją. Jie būtų galėję 
pasirinkti vieną iš lietuvių tarpe gyvų ideologijų. Jeigu 
kurioje nors ideologijoje paskutinių dešimtmečių moks
las praskėlė plyšį, tai aukštojoje mokykloje buvęs jaunuo 
lis, kiek padirbėjęs, būtų galėjęs tą plyšį užpildyti Ta
da ne tik pate stipriau stovėtų, bet ir kitus teisingesniu 
keliu vestų. Bet tokiam darbui reikia pagalvoti ir padir- 
dirbėtį, tuo tarpu diplomus gavusieji mūsų jaunuoliai to
kį dalyką skaito atgyvena. Galvos laužyti dėl šitokių da
lykų jie nenori, užtat pagalbon jie pasikvietė muziką 
Kreivėną.

Paskutiniame “Akiračių” numeryje Kreivėnas pa
rašė straipsnį, kuriuo Amerikos lietuvių politine veikla 
nepatenkintiems jaunuoliams padėjo naujos “ideologi
jos” pagrindus.- Kreivėnas jiems pasiūlė ne paprastą 
ideologiją, bet “realią”. “Akiračiuose” atspausdintą 
studiją jis pavadino “Realios ideologijos ieškojimo de
šimtmetis”.

Ideologija, kaip žinome, yra kiekvieno galvojančio

trims mėnesiams ________  $5.00
vienam mėnesiui____ ______ $1.75

Kanadoje:
metams  $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam menesiui  - . $2.00

Užsieniuose:
metams .....______________ $21.00
pusei metų $11.00 
vienam menesiui — $2.50.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Haisted St., Chicago, 
ML 60608. Telef. HAymarket 1-61UU.

Pinigus reikią siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Lituanistinio meno istorikė
Raquel Catalina Kulionytė, 

gimusi Berisse, baigdama pra
dinę mokyklą buvo vėliavos ne
šėja, gimnaziją baigė su aukso 
medaliu, o pernai baigdama La 
Platos universitetą gavo meno 
istorikės doktoratą. Jos diplomi
nis darbas buvo Lituanistinio
Meno Istorija. Ir Čiurlionis figū
ruoja jos diplominiame darbe, 
papuoštame jos pačios piešiniais. 
Tai pirmutinė lietuvaitė Pietų 
Amerikoje gavusi universiteto 
diplomą už lituanistinį darbą.

žmogaus idėjų sistema, padėta pagrindan jo politinių, 
mokslo, tikėjimo ar netikėjimo pažiūrų. Ideologija yra 
idėjų, minčių, abstrakčių, atitrauktų sąvokų mokslas.

Realybė yra apčiuopiama, daiktiška, gyva tikrovė. 
Realybė yra priešinga abstraktui Ji yra matoma, pajie- 
čiama, matuojama. Realus yra tikras, matomas, ma
tuojamas, apčiuopiamas daiktas.

Ideologija yra paremta idėjomis, o realybė yra pa
remta konkrečiais daiktais. Realybė yra konkreti ir daik- 
tiška, o idėja yra abstrakti, nieko bendro su daiktais 
neturinti sąvoka. Kaip nėra keturkampio apskritimo, 
taip negali būti realios .ideologijos, nęs: šios dvi sąvokos 
yra priešingos. Lietuvoje šias dvi sąvokas skyrė kiekvie
nas gimnaziją baigęs jaunuolis, bet apie “Akiračius” 
susispietę vyrai skirtumo, matyt, neįnato. Bet jie, ko 
gero, pasakys, kad akiratininkai naujų idėjų, kad ir 
keisčiausių, nebijo. Jiems galima pasakoti ne tik apie 
“realią ideologiją”, bet ir apie trikojį kupranugarį arba' 
sudraugiškėjusius ir sužmoniškėjusiuš sovietų imperijos 
valdovus. T ; į, .

Nieko nebūtų galima primesti muzikui -Kreivėnui, 
jeigu jis, paruošęs akiratininkams idedogiją, būtų rašęs 
apie “trumpų ir ilgų distancijų veikiną”, apie kitatau
čių ir savataučių “kultūrinio gyvenimo sektorių”, apie 
“senojo veikimo pervertinimus”, j’o fsutikslinlmus” ir 
kitus panašius dalykus. Jie gana sunkūs, bet vis dėlto 
aukštesnėje mokykloje buvusiems yyrsms jie būtų su
virškinami ir kokiu nors būdu prie “realios, ideologijos” 
pritaikyti. Bet naujos ideologijos siūlėjas, norėdamas 
paryškinti savo pozicijas, toje pačioje studijoje šitaip 
rašo:

-- j - ■ v / . ..i --

• ___ J 'ė-V SL_’’ ■ *

“Po dešimtmečio, 1970 metusi pradedant senoji 
reakcija dar tebeturi tam tikrus jai,-ištikimus visuo
menės kadrus, tebeturi savo rankese ’didžiumą išei
vių spaudos... Lyg užsukti reakcininkai tebesilaiko 
savosios ir dvasios ir raidės... m Reakcinės drausmės 
ardytojai net vardo neturi: vieni jie yra vįeny- 
bininkai, kiti — akiratiriinkai, treti kažkoki sambū
riai koncertams organizuoti .ir pn.”-(“Aikračiai”, 
1970 m. gegužės mėn. 1S psk)
Pirmame ir antrame cituotame sakinyje “senoji re

akcija” ir “reakcininkai” yra seni amerikiečiai, o tre
čio sakinio “reakcinė drausmė’’-^— tai;veiksnių nutarimai. 
Kreivėnas, įsismaginęs, nėr nepastebėjo, kaip jam yla 
išlindo iš maišo. Po karo gimę arba karo metu vystykluo
se buvę akiratininkai šios frazeologijos nesupras, bet iš 
Lietuvos bėgusieji vyresnieji tremtiniai žino, iš kur yra 
kilusi “senoji reakcija”, “reakcininkai”, “kadrai” ir kiti 
panašūs terminai. Jiems taip pat aišku, ■ kur veda “realia 
ideologija” pridengta žiauri politika. |

Dr. R. G Kulionytė ištekėjo 
už Hektoro Bražiūno ir dabar 
gyvena Chicagoje sykiu su Be
risse gimusiais Osvaldu ir Lidia 
Jokimaite Braziūnais.

Pastebėtina, lead P. M. Kulio
nių namai Berisse papuošti jų 
minėtos dukters sukurtais pa
veikslais. z AL Balsas

Elena Kalužėvičiūtė,
Montevideo universiteto eko

nominių mokslų fakulteto stu
dentė, pavyzdingų lietuvių ūki
ninkų Antino ir Ievos Kaluževi-
čių duktė, gražiai kalbanti lietu
viškai, padarė gerą propagandą

Urugvajaus lietuvių vardui, 
1969 metais tapusi išrinkta Uru
gvajaus Respublikos Vynuogių 
Grožio Karaliene. Dabar ji sa
vo karūną perdavė šiemetinei 
Vynuogių šventės Dienos Gro
žio Karalienei. Gražiai išauklė
tos lietuvaitės garsina gerą lie
tuvių vardą.

Pavyzdingas studentas 
A. J. Antanaitis

Agronomijos fakulteto stu
dentas A. J. Antanaitis, gražiai 
ginimo specialybes. Tie diplo- 
giamų studijų agronomijos fa
kultete, jau įsigijo paukštinin
kystės, grūdų rūšiavimo ir bran
gios vilnos Angora kralikų au
ginimo specialibes. Tie diplo
mai jam daug pegelbsti studi
juojant agronomiją.

Pavyzdingas studentas Anta
naitis, apart ispanų, gerai varto
ja anglų ir lietuvių kalbą. Įtemp
tų studijų dėlei mažai progos te
turėjo dalyvauti lietuvių paren- 
gimuose, o labai norėtų susipa
žinti su lietuvaitėmis studentė
mis ir studentais bei agronomi
jos fakultetą baigusiais kolego
mis, pasidalinti mokslo žiniomis, 
keistis literatūra ir t, t. Atsakys 
į kiekvieną laišką. Rašyti jo tė
vų namų adresu: Alberto J. An
tanaitis, Av. Dardo Rocha 6882, 
Bernai, prov. Bs. Aires.

WILLOW SPRINGS, ILL. 
Senoj vietoj nauji žmonės
Plačiai Chicagos lietuvių vi

suomenei žinomas Juozas Lie
pa, 8236 So. Kean Ave., kuris 
per daug metų užlaikė svečių 
užeigą ir piknikų daržą, -kai 
mirė, dabar tą vietą iš J. Lie
pos vaikų nupirko ponia Kata
rina Bogwill. Kaip J. Liepa taip 
ir nauja savininkė gražiai man 
dagiai iš visur atvykusiems sve 
čiams patarnauja, tik toks skir
tumas, kad nauja šeimininkė 
daug daugiau paskaito organi
zacijoms už vartojimą daržo 
piknikams bei kitas reikmenis. 
Organizacijų vadovai jau daro 
pasitarimus kas reikės daryti 
toįiaus nes (piknikams pasi
ruošti reikia daug darbo ir per 
daug išlaidų. Nors komisijos 
bei darbininkai dirba nemo
kamai, o pelno beveik nėra, 
kartais dar nuostolių pasidaro. 
Taigi teko nugirsti iš žymių or
ganizacijų veikėjų, kad tik 
viena išeitis yra, būtent susi
tarus paskelbti streiką prieš 
tuos, piknikų daržų savininkus, 
kurie taip nedraugiškai ne tik 
nuomas, pakėlė, bet ir bendrai 
kurie ima per. didelius pinigus 
išnaudodami organizacijas.

Organizacijos tai mūsų lie
tuviško, gyvenimo pulsas ir ne
žiūrint kas jas siekia išnaudoti, 
mes visuomet turime būti sar

gyboje ir turime būti vieningi, 
nes jeigu nebudėsime, mūsų ori 
ganizacijos bus pasmaugtos.

A. J tisas *

Kaip Lietuvoje 
atsirado bajorai

Vąižgąnto archyve buvo ras
tas toks užrašas:

“Martynas Tamošiūnas iš la
bai menko Slapiašilio kaimo, 
Svėdasų parapijos vietos ėmė 
pirkliauti, pralobo ir už vieną 
tūkstantį rublių nusipirko ba
jorystę. Kažin kuris bajorėlis, 
bene Aluntos dvaro komisorius 
Moigis, prięmė jį į savo herbą 
ir padarė Boncz-Tomaszewski’u. 
Kai jis jau buvo pripažintas ba
joru, Svėdasų klebonas iš sa
kyklos tai paskelbė mužikų ži
niai šitais žodžiais:

“Jūsų Tamošiūnas dabar ne
be jūsų Tamošiūnas, tiktai Ta
mošauskas. Dabar jis dvejetą 
arklių kinkys, su zvaneliu va
žiuos, barzdą nešios, karaliui 
netarnaus, dvarus su mužikais 
randavos, laisvai kupčiavos ir 
vaikus iškalon leis”. A.L.B.

Grečko karjera
Labiausiai šiandien garsėjan

tis sovietų maršalų yra marš. 
Andrėj Grečko, kuriam .šiemet 
sueina 60 metų amžiaus. Gimęs 
Rostove prie Dono 1910 metais, 
jis 1928 metais jau įstojo į’ko
munistų partiją, kurioje visą 
laiką kopė karinės karjeros ko
pėčiomis.

Turėdamas dar tik 34 metus 
amžiaus jis 1944 m. jau.vadova
vo didelei armijai,. sudąvusiąi 
vokiečiams didelį smūgį Podolė
je. Jo korpusai ten užėmė Tar- 
nopolį, Stanislavovą, Strijų ir 
Drohobyčą, 1945 metais jis už
ėmė yad. Pakarpačio Rusę-su 
Munkačo ir Užhorodo miestais.

1953 metais Grečko “darba
vosi” rytinėje Vokietijos zono
je, kur sovietai nuslopino vokie
čių studentų ir darbininkų su
kilimą.

Dabar būdamas apsaugos mi- 
nisteriu Maskvoje, maršalas 
Grečko karts nuo karto garsėja 
savo karingomis kalbomis ir 
stengiasi pastatyti tokį sovietų 
laivyną, kokio j Rusija dar nie
kuomet neturėjusi.

KIEK KUR KATALIKŲ

Lenkų Narodowiec skelbia iš 
Osservatore Romano, kad iš 
3.32 bilijonų žmonių žemėje 
krikščionių esą 1 bilijonas ir 27 
milijonai, iš jų 613 milijonų ka
talikų, 272 milijonai protesto- 
nų, 142 milijonai stačiatikių. 
Musulmonų 509 milijonai, hin- 
dusų 444 milijonai.

Europoje iš 449 milijonų gy
ventojų katali^V esą 2^0 
Pietų Amerikoje iš.253 mil. gy

New Yorko futbolininkas 
Joe Namath tapo filmy artistu

ventojų katalikų esą 226 mili
jonai ; šiaurės .Amerikoje iš 218 
milijonų gyv. katalikų 55 mili
jonai; Azijoje iš 2 bilijonų ir 66 
milijonų esą tik 47 milijonai ka
talikų, Afrikoje iš 318 mil. tik 
4 milijonai katalikų. Katalikų 
dvasininkų pasaulyje esą 1,800,- 
000.

IŠRADO DIRBTINĮ KRAUJĄ

Washingtone įvykusioje Ame
rikos chirurgų konf erencij o j e 
pranešta, kad Cincinnati, medi
cinos institute pagamintas dirb
tinas -kraujas, galįs-tikti trans- 
fuzijoms. Kadangi tas kraujas 
yra baltas kaip .pienas, jis ir-pa
vadintas “baltuoju krauju”.

■ Kraujas jau išbandytas su 
žiurkėmis, .pelėmis ir kralikais 
ir jokių, pašalinių, neigiamų reiš
kinių nepastebėta. Baltasis krąu 
jas atliekąs visas tikro .kraujo 
funkcijas organizme, o prie 
transfūziįų net saugiau, kadan
gi jis visiškai netirštėjąs ir pui
kiai, perduodąs kūno audiniams 
deguonį, o plaučiams anglies .dvi-

• “Muzika daugiausia 
kaštuojantis triukšmas”,' pasa
kė Belgijos karalius Leopoldas

Apie kitus spręsti -— sa
ve apnuoginti. : (Šekspyras)

y — Lietuvos. atstovas it p. Ka- 
jeckienė š. m. liepos 27 d. da
lyvaus ■ Liberij os atstovo ir po
nios Freeman rengiamame • pri
ėmime tos valstybės nepriklau
somybės šventės proga.

— Kviečiami The United Sta
tes Olympic Committee, p. p. O. 
ir.J._Rajeckai š. m?liepos 29 d. 
dalyvaus ^Olympics in Mexico” 
premjeroje MacArthur teatre. 
Iškilmes globoja Valstybės Se
kretorius ir ' ponia Rogers bei 
Meksikos ambasadorius ir, ponia 
Margąin.

: Po filmos premjeros bus pri
ėmimas Meksikos ambasadoje.

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
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Kol spalva buvo pats svarbiausias ir 
kartais vienintelis akmens pažymys, visi 
skaidrūs geltonieji akmens buvo vadinami 
topazais, o taip pat kitokių spalvų topazų 
nebuvo, ši pažiūra buvo atsiradusi neat
menamais laikais, mažiausia, prieš kelioli
ka šimtų metų, ir per šiuos visus šimtme
čius topazas nebuvo labai retas akmuo. 
Pradėjus brangiuosius akmenis klasifikuo
ti pagal jų chemines ir fizines savybes, to
pazų- labai sumažėjo, o atsirado daug gel
tonųjų safyrų, tunnalinų,:granalų ir kvar
cų, kurie visi anksčiau buvo pažįstami, 

- kaip atitinkamų atspalvių topazai. Kita 
vertus, gerokai sumažėjo ir akvamarinų, sa
fyrų, netgi rubinų ir eraeraldų, nes paaiš
kėjo, kad jie iš tikrųjų yra tik mėlynieji, 
raudonieji, ružavieji, žalsvai melsvieji ir 
žalieji topazai.

Tuo būdu mineralogams neaiškumų 
šiuo klausiniu nėra, bet brangenybių pre
kyboje dar ir šiandien pakanka maišaties, 
tur būt, dėl to, kad drumsta m vandenyj 
visada lengviau žvejoti. Tiesa, .pagal 
tarptautinį susitarimą, padarytą praėjusio 
šimtmečio pabaigoje, aiškiai apsispręsta 
prisilaikyti šiuo klausiniu mineralogų 
sprendimo ir topazu vadinti tik tikrąjį 
topazą, tačiau tame susitarime betgi neat
sisakyta ir senųjų “topazų”, kurie rinkoje 
palikti “karališkų topazų”, “orientinių

topazų”, “Indijos topazų”, “dūmipių to- 
i pažų” ir kitais panašiais vardais, kas iš 

tikrųjų paprasto žmogaus kalboje reiškia 
— geltonieji safyrai, geltonieji turmalinai 
geltonasis kvarcas ir 1.1. Kiek šie vardai 
beklaidintų, bent kiek patyrusiam pirkė
jui čia jokio pavojaus nėra, tačiau dauge
liui jie nuolat duoda nuostolių ir apsivyli
mo.

Topazas yra skaidrus, kietas ir sunkus 
akmuo, sutinkamas žieduose, sagėse, me
dalionuose tir kituose daugiausia moterų 
papuošaluose. Pagal savo vertę jis priklau 
so pusiau brangiųjų akmenų grupei ir dau
giau artimesnis akvamarinams, zirkonams, 
peridotams, negu turkyzams, granatams 
ar kvarcui. Akmuo geriausia atrodo bri
liantiniame, dažnai sutinkamas emeraldi- 
nianie ir tik retais atsitikimais apvaliame 
šlife.

Chemine sudėtini topazas yra aliumi- 
niaus fluosilikatas su trupučiuku geležies 
oksido, vandens, alkoholio ar kt. priemai
šų spalvai. Tipinga ir pagrindinė akmens 
spalva geltona, bet jų yra bespalvių, mė
lynų, rožinių, melsvai žalsvų ir žalsvai mcl 
svų, raudonų ir žalių. Akmeniui, ypač 
bespalvėms jo atmainoms, charakteringas 
stiklo blizgesys. Šviesos lūžimas topaze 
(rcfrakcijos indeksas), palyginus su kitais 
akmenimis, nėra didelis, tik 1.630, bet ak 
meniui būdinga dviguboji rcfrakcija, su
stiprinanti šviesos žaidimą, ir dažnu atve
ju bespalvis briliantiniu šlifu apdailintas 

• topazas netgi patyrusiai akiai gali būti pa- 
} našus į deimantą.

Molis skalėje topazo , kietumas žymimas 
8. Jis minkštesnis .už .korundą (safyrus ir 
rubinus), be t,kietesnis už granatus ir kvar 
cus, lengvai piiąuna stiklą. Lyginamasis 
akmens svoris — 3,54. Topazo .karatas dy
džiu lygus deimanto karatui, mažesnis už 
tokio pat dydžįo emeraldą ir.žymiai dides
nis už rubiną ir safyrą.

Topazas gamtoje nėra retas akmuo, bet 
gerų topazų, skiriamų brangiųjų akmenų 
kategorijai, ne tiek jau daug. Dažniausia 
jis randamas granito, ir riolitų. tuštumose, 
kvarco, porfiruėse, pegmatituose, alavo rū
dyse, gneizuosc. Kristalai ortorombiniai, 
dažniausiai smtlkūs,. bet neretai iki kelio
likos ir keliasdešimt, kilogramų, svorio.

Grynas nuo. priemaišų topazas yra be
spalvis ir visiškai^kaidrus. Kartais jis ran
damas įvairaus į didumo pirmapradžiais 
kristalais, kartais lik nedideliais. vandens- 
srovių nuvalkio.ais apvaliais- akmenėliais, 
Brazilijoje populiariai vadinamas “pingos 
a’agoa” — vandens lašais. . Briliantiniame 
šlife,, kaip, jau minėjome, šie akmens labai 
įspūdingi, ir sumaišyti juos: per klaidą su 
deimantais nėra:sunku. Brazilijoje šie ak
mens vadinami ergų deimantais”. Riek 
lengva tokį akmenį palaikyti deimantų, ge
riausias pavyzdys garsusis Portugalijos 
karūnos “Braganza”, 1680 k. dydžio ak
muo. Jis rastas Brazilijoje prieš du šimtus 
metų, savo garse susikūrė, kaip vienas di
džiausių pasaulyje‘deimantų, ir tik nese
niai paaiškėjo, ;kad jis niekas kitas, tik 
ypatingai geros įpkybės baltasis topazas.

Bespalvį topaz f atskirti nuo deimanto 

nėra sunku. Užtenka tik patikrinti akme
nų kietumą. Deimantas visada nesunkiai 
įsirės į topazą, bet topazas niekada nesu- 
žeis deimanto. Tikrinti akmenis pagal jųį 
lyginamąjį svorį netikslu, nes abiejų ak
menų lyginamasis svoris beveik tas pats. 
Tokį topazą atskirti nuo baltojo arba tiks
liau — bespalvio spinelio jau žymiai sun
kiau. Abu akmens ir to paties kietumo, ir 
to paties lyginamojo svorio. Čia reikalin-' 
gas padidinamasis stiklas. Per.jį žiūrint, 
topazo, turinčio dvigubą refrakciją, visos' 
linijos atrodys dvigubos, ko niekad nepa
matysite spinelyje. Bespalvius topazus at
skirti nuo bespalvių safyrų ar kvarcų, sun
kumų jau mažiau. Bespalviai safyrai vi
sada už topazus ir sunkesni ir kietesni, be-, 
spalviai kvarcai — minkštesni ir lengvesni.

Žaliasis topazas yra labai retas akmuo. 
Mėlynųjų yra daugiau, bet tikro gilaus ir 
tamsaus mėlynumo akmenų taip pat ma
ža.. Dažniausiai Jie pabyškę, kartais dau
giau baltai mėlyni, ir rinkoje jų vertė ne
didelė. Geresnieji mėlynieji topazai pagal 
kilmę kariais vadinami Sibiro topazais, 
karatais ir Brazilijos safyrais, šį vardą, 
pasidalydami su mėlynaisiais Brazilijoj 
turmalinais. Melsvai žalsvi ir žalsvai mels
vieji topazai liek panašūs į akvamarinus, 
kad be techniškųjų priemonių atskirti jų/ 
negalima. Akis skirtumo nepastebi, iš-' 
duoda tik lyginamasis svoris ir. kietumas/ 
kurie akvamarinų yra mažesni.

Geltonųjų topazų atspalvių 
plati, nuo pablyškusiai gelsvos

skalė r labai 
spalvos iki

tamsaus rudo ar rausvo geltonumo, kuriuo 
ypač puikūs Brazilijos akmenys.

Kurio atspalvio geltonieji topazai yra 
geriausi, čia gal jau skonio reikalas. Svar
bu, kad spalva būtų gili, intensyvi, o ak-, 
muo — pilno skaidrumo. Pagal atspalvius 
šie akmens pažįstami kartais kaip auksi
niai topazai, kaip vyno spalvos topazai, o 
kartais paprasčiau, kaip Brazilijos ar schne 
cken topazai, pagal vietas, kur jie rasti.

Akmens, labiausiai panašūs į geltonuo 
sius topazus, yra geltonieji safyrai, kar
tais brangenybių parduotuvėse vadinami 
“orientaliniais topazais”, “karališkaisiais 
topazais”, “Indijos topazais’” ir kt. vardais, 
ir geltonasis kvarcas,; arba citrininas, daž
niausiai sutinkamas “dūminio topazo” 
vardu. Geltonieji safyrai rinkoje yra maž
daug gerų topazų kainų, geltonasis kvar
cas — pigesnis.

(Bus daugiau) . I

BRANGENYBIŲ -PREKYBA

T E R RA
Savininkai V. ir U. CIVINSKĄI , 

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

TERRA, 3237 W. 63rd.Sk, Chicago, Dl.
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas1
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: 

Rezid. telef.: 
Kasdien nuo 

nuo 7 iki 9 vaL 
Ligonius priima

PRospect 8-3229 
WAJbrook 5-5076 
10 iki 12 vai ryto, 
vak. Tree. uždaryta. 
Uk -Susitarus^

R«z. M. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUStikUA IK MUItKŲ LII^OS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PulasKi Rd. (Crawford 

Modicai Building). TeL LU 5-6446 
rauna ligonius pagal susiiaruną. 

Jei neaLsiuepia, smunuinu 314-8U12

DR. S. BIE21S 
fvlefu hKospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET ' 

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
OKiai aniramemais ir penkiadieniais. 
Arėčiau, ir sesmad. otisas uždarytas. 
' R«z.: 3241 WEST 66th PLACE 

Khone: REpublic 7-7868

UK. PtltR BRAZIS
rn xamD
2^ Wte5T 7ist STKfcfcT 
Uttsas; H&mlock 4-5649 

KttKU 406-22^3 
Uhl^U VAUANDVS.

riruiad., Ke iv ir tad. nuo 1—4 ir 7—9» 
o-uuao., peuLKiaaieių nuo 1—b, tree, 

ir sexual UKtai susitarus.

Dr. Ant., Rudoko kabinetą perėmė 
oplometnsias

DR. EDMUND t. CIARA

Lietuviai palaidojo latvį Bukss
šių metų liepos 17 d. Cook 

County džiovininkų ligoninėje 
mirė Ignatz Bukss, buvęs 18- 
tos kolonijos gyventojas. Jis 
gimė Latvijoje,' netoli Lietu
vos sienos, užtat iš mažens lie 
tuviškai suprato, o 20 metų 
bendraudamas tik su lietuviais 
— jau ir galėjo laužytai kalbė
ti.

Jo sveikata susilpnėjo karo 
metu Vokietijoje. Atvykęs į 
Ameriką jis nebojo skausmų, 
bet visą laiką dirba. Tik svei
katai visai palūžus, atsigulė li-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai Speciali pagalba ko|oma 
(Arch Supports) ir t t

Va),; g__4 tr 6—8. šeštadieniais 9—L
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

. 823 W. 34 Place 
Tel.: F Rentier 8-1882

PERKRAUSTYMA1

>

ketv.!/ pu.o<u suMiaiinių; rimu 
a'—x, i—imuaa., peiiKi. iu- 

xū—z Vai.

Rax. Gi <KW73

DK. W. M. tįsiu- E1ŠINAS
IK BGUitKę 

\9iwcKOLQGiNE CMiKURGMA 
614Z Aeazie WA 5-2670

Vaianaos pagal susiiamną. Jei neat- 
iUlcpia, SKainDlHU Ml 3-UUUJL.

DK. A. JtNKlNS 
GYui iQJaS IK uniKUKGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
UF1SU VALAxNDOS:

Loidimai — Pilna apdraudę 
‘ 7 K M A KAINA

R. Š E RĖNAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063 

i—— i—

ORO VĖSINTUVĄ

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINS1ES 

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

'irec. ir šestad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

. DR. A. MACIŪNAS
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,
Priima tik susitarus.

•* Valandos: pinnad.. ketvirtadL. 5—8,

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 'N. Lincoln Avenue'

Chicago, HL 60618 Tel. 525-0952 

Ofiso tek: HĖ 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEČ.
24S4 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
OPTOMETRISTAS

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

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

Lietuviv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 >

.. ' - ."F!—*

šeštadieni ir sek-

goninėn. Gydytojai negalėjo 
jam padėti.

Bukssas buvo vienišas. Arti
mų draugų latvių neturėjo. 
Retkarčiais pasimatydavo su 
Antonu Vizulis, kaimynu dar 
iš Latvijos. Nelaimės metu 
šaukėsi prje Stanley Dargužio. 
Pastarasis rūpinosi šiuo vieni
šu latviu iki mirties. Mūsų ko
lonijoj pirmiausia jis surado 
nuoširdžią ir taurią lietuvaitę 
Josephine Tolkus. Ji padėjo 
surasti laidotuvėms reikalin
gus grabnešius.

Velionis Bukss buvo' pašar
votas Gordono koplyčioje, at
sisveikinimo apeigas tvarkė 
Stasys Dargužis. Karstnešiais 
buvo latviai Antons Vizulis ir 
Ernis Strazdas, ir lietuviai 
Stanley Dargužis, Antailas Gri 
genas, Jonas Norkus, Mykolas 
Žemaitis ir Juozas Gaigalas. 
Talkininkavo Jozefina Tolkus.

-s
Koplyčioje karstą puošė du 

vainikai, atsiųsti 1. Warehou
se and Mill Order Employee 
Union Local 743, ir 2. Electric 
Products Co. Employees.

Ignas Bukss palaidotas Oak
ridge kapinėse, esančiose apie 
20 mylių nuo 18-tos gatvės. Ke
lionė į kapines labai graži: ža 
Ii medžiai, namai, parkai. Ka
pinės tarp medžių, kapai to
lokai vienas nuo kito... Ant 
kiekvieno kapo plačiašakis me 
dis rymo... Kapinėse gražūs 
meksfaltuoti keliai ir takai... 
Atvežėm, atsisveikinom, po 
tris saujas žemių užpylėm... 
Toli nuo gimtojo krašto. Bet 
Amerikos žemė priėmė, kaip 
ir savąjį, kovojusi dėl tų pačių 
laisvės idealų.

Dargužis pakvietė sustoti 
prie 22-tros ir buvusio Brenzos 
banko esančiame restorane ir 
pakvietė pietų. Dargužis pa
pasakojo, kaip jis pasiekė patį 
merą, kad gautų įdėtos ligo
ninėj sergančiam latviui, kaip 
Josefina Tolkus bėgiojo pas 
kaimynus, sukviėsdama juos i 
laidotuves...

Taip lietuviai, gražiai ir pa
garbiai palaidojo savo kaimy- 

‘ v'. " _■ ~ ~ r-' * ” * '■* --- 1

ną Igną Bųkssą..
Kaimynas

Rugsėjo JJ <1 Bruzgulienės 
darže įvyks Įlubo piknikas (tai 
1— —*as &ais metais).
Kaip piknike taip ir bankete šo-
bus jau ant

kiams gros į^ras orkestras.
Bebaigiant susirinkimą, klubo 

vicepirm. Jul ja Sačauskas, kuri 
prieš kelias s
tuvoje, kai Sūrių narių prašo
ma, trumpa'
Lietuvoje ma
- gražių ir blbgų dalykų. Y'pač

vaites lankėsi T.ie-

papasakojo, ką 
ė. O mačiusi gerų

Nekalbant
apie dvarų kolūkius, vietomis 
laukuose palieta tik stubos su 
labai mažais 
Tose stubose 
kės, grėblius 
nes nėra prie 
stato ir nėra kur jų padėti. Ap
link stubas kt lūkiu aparta žemė 
ir nėra palik a jokio kelio p ra-1 
važiuoti. Tad norint ten gyve
nančius aplankyti, reikia varte- 
liotis važiuo 
dirvas.

Miestuose }lra labai gražių na
mų, žmonės srodo gražiai apsi
rengę, Pasili iksminimo šokių 
salėse visi, giažiai vienodai pa
gal muzika šoka, ne taip, kaip 
pas mus Chic, 
moka, taip ir 

1 

dosi.

sklypeliais žemės, 
žmonės laiko sa
lei kitus įrankius, 
stubos jokio prie-

ant per suartas

goję, kad kaip kas 
oka, tiksliau stum- 

Vilnius gražus, šva
rus, bet Maskva dar švaresnė.

Iš šio trumpi 
pasakojimo b

o J. Sadauskienės 
iuvo galima

ŠIĄ VASARĄ TRYS
E K S K U R SI JOS

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 į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, pcslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

VaL; antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečia d., 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų, ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONiS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos’ skambinti telefonu HE4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

rašo kasdieninio gy venimo pa
tirtų nuotykių dienynų.

Štai dar ir kitas malonus 
mūsų klubų darbuotojas mar- 
quetteparkietis Frank Strak
si! us po ilgo našlavimo jau vėl 
apsivedė ir Joniškiečių klubo 
piknike liepos įod. besidarbua- 
damas prie kepamų pampuškų 
karšto pečiaus parodė savo ve
dybinį auksinį žiedą, o vėliau 
man pristatė ir savo nauja link
smai nusiteikusią, gražią, my
limą žmonelę. Iš trumpo pasi
kalbėjimo supratau, kad Stra- 
kashams bus tikrai malonus 
šeimyninis gyvenimas ir nuo 
širdies linkiu geriausios sėk
mės. Lai visus jų gyvenimo 
žingsnius lydi laimė ir džiaug 
smas.

A. J ūsas

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

piu papuošimai ir sezoninės

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

PLEASE
HELP

Aštuoniolikmečių 
registravimas

Chicagos rinkimų taryba bu
vo įspėta teisingumo departa
mento pravesti aštuoniolika- 
mečių registravimą, kad jie ki
tais metais galėtų balsuoti. Tas 
įspėjimas buvo padarytas po 
to, kai menamai rinkimų tary
ba priešinosi tokiam registra
vimui, kadangi tai esą nesude
rinama su valstijos konstituci-

j Kongresas kaip žinią, pasisa-
I kė už taj, kad aštuoniolikos me- 
jtų sulaukusiems asmenims bū 
tu suteikta teisė balsuoti. Pre- 

į balsavimo įstaty
mą pasirašė. Nėra tik aišku, 
ar toks pakeitimas balsavimo ' 
amžiaus yra konstitucinis. Tą Į 

yra vėsina-'klausimą turės išspręsti Aukš-Į 
ir nereikia'/.j ■ ■ - — - - ..
A. Jusas

siems suprasti, kad iniestuosej 
gyvenimas j dek 
ūkiuose blogi i.

Po susirinkimo, G. Joniko or-1 ridentas tą 
kestrui grojai* —-------*-l
šokiai bei iLraugiškos vaišės.!
Kadangi HoL y wood salė ir prie ■ 
salės svečių užeiga ‘ ’ 
mos, tai čia jatogu 
prakaito lieti

geresnis,

smagus

KAS

ir

GIRDĖTI
DAGOJE

Žymi klu jų darbuotoja 
Joniškiečių ' ilubo pirmininkė,

rkietė Julija* Sa- 
js trejetą savaičių 
si Lietuvon, kur 
brolį bei kitus gi- 
ečiavo ir grįžda-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

i

N.ašlių klubo veikla
Chicagos Našlių Našliukių 

Draugiško Klubo susirinkimas 
įvyko liepos 10 d. Hollywood 
salėje. Visai valdybai dalyvau
jant, pirm. M. Neberieza atida
rė susirinkimą, plast. “M. Ur- 
belis skaitytas protokolas ir vi
sos valdybos pranešimai buvo 
priimti. Pasirodė, kad jau lai
kas pasiruošti metiniam tradici
niam banketui, kuris Įvyks spa
lio 18 d. Polonia Grove salėje, 
4604 So. Archer Ave. Ypač rei
kia platinti bilietus iš anksto. 
Bilietų atspausdinimu sutiko 
pasirūpinti K. Kriščiūnas. Bilie
tai, kaip ir praeitais metais, na
riams kainuos 2 doleriai, sve
čiams — 4 dol.

Norintieji patekti Į Našlių 
Našliukių puikų banketą, ragi
nami būtinai įsigyti bilietus iš 
anksto. Mat, reikia žinoti, kiek

marquettepa 
čauskas^- pri 
buvo nuvykn 
aplankė, savo 
mines, pasis' 
ma namo kai kuriems čikagie- 
čiams savo iJfeiųliams parvežė 
dovanėlių, iš kurių ir man vie
na atiteko. Dėkoju. Sako, ke
lionė į abi puses buvusi sėk
minga. Į.

Gerai čikagiečiams. žinomi 
geri veikėjai B medi k tas ir Sta
sė Jurėnai šiuo laiku lankosi 
East Springfiel 1, III. 
rašo, kad “Ba 
tas čia atyaži|vo dirbti, o aš 
čia atvažiavau

; ciausias teismas. Bet kadangi-1 
Įspėjama, jog tas teismas pasi-i_ 
sakys teigiamai, tai rinkimų i 
taryba ir ragina pravesti aštuo j ] 
niolikmečių registraciją. JuoĮi 
labiau, kad kitais metais (me-Į 
tų pradžioje) bus nominuoja
mi kandidatai iChicagos mero 
postui, o vėliau įvyks ir rinki
mai. Naujasis įstatymas įsiga-i 
lios jau sausio 1 d., o regįstra- 
cija turės būti pravesta iki va-

Nusižudė kalinys
Cook, apygardos kalėjime 

nusižudė savo kameroje Theo
dore Carney, 23 metų. Kalėji
me jis buvo laikomas kaipo 
Įtariamas plėšikas.

Tai septinta savižudybė šiais 
metais tame kalėjime.

Stasė man 
nis — Benedik-

tinginiauti”.

ofesijos yra Cer
Accountant, tai 
i buvo pakvies-

Jurėnas iš p}< 
tified Public 

f 

manau, jis te 
tas kokį nors svarbų savo pro
fesijos srityje irumpalaikį dar
bą atlikti ir tuo pačiu šiek tiek 
paatostogauti,

Gera mūsų klubų darbuoto
ja Josephine Masilionis rinitai 
susirgo ir jau bus kelios savai
tės kaip daktaro duodamomis 

lydosi namuose, 
i lovoje prižiūri- 
i Povilo Masilio- 
Hasilioniains gi-

gyduolėmis i 
bet turi gulėti 
ma savo vyro 
nio. 
lig

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
’XT*- r 4*- - T1; • ••< : -- £-•**_ -^'A "

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

i

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
lxxxxxxxxxxxjtxxxrxxxxzi*

Susirinkimų ii parengimų ^

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių.
Laidotuvių
Direktorių
Assoęiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS
V V .

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

Draugiško Klu-

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-19C?

P, J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

n w -s >

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

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

Reiškiu 
užuojautą. ' P. Masilionis 

reikės užsakyti valgių. Bilietai yra Žagariečiij 1 
prie salės durų nebus parduo-Įbo pirmininkas.
darni. si ir kituose vietok klubuose ir

v

♦

New Jersey mokyklų sistema 66-šiose mokykline įvedė šią vasarą vaiky supažindinimo su įmonių
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— Brighton Parko Moterų Klubo 
šaunus piknikas Įvyks sekmadieni, lie
pos 26 d., 12 vai. buvusiam Liepos so
de. Bus skanių valgių, gardžių gėri
mų, laimingų saldainių ir gros visų 
mylimas Antano Valiūno orkestras.

Prašo visus komisija ir valdyba

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITES naujienose
"■••’U-.-" “y** ■— r 7-

ir įstaigv darbais kursą.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

* :4;

PLEASE!
Only you can •

PREVENT »
tfflFORESTHRES



MALE

ARBA I

Visiems lygių galimybių darbovietė

IBM COMPOSER OR TYPIST

472-6441 or 784-2567

DISTRICT NATIONAL BANK

JUOZAS (JOE) JURAITIS

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS
Automobiliai

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

(ragai orimo tiktai per 

NAUJIENAS

MAŠINĄ 
LATHE 

BINDERS 
INAS

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

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

REIKALINGAS
NAKTINIS SARGAS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

G A 4-8654

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 .West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2858 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

Established Business 
2,000 dolars.

1110 Weš! 35th-Street 
Tel.: YA 7-6200 

Kreiptis į Mr. BODNER

Nupiešė paveikslą
Policijos dailininkas, pasirem

damas Ranko Carol Yamada 
pasakojimu, nupiešė paveikslą 
žmogžudžio, kuris pereitą pen
ktadienį ją skaudžiai sužeidė, 
o jos draugę Evelyn Okubo pa
pjovė. Tai įvyko Palmer Hou
se viešbutyje, kur jos atvyku
sios iš Kalifornijos, buvo susto 
jusios.

Yamada suteigė policijai ir 
daugiau informacijų apie žu
diką. Reiškiama viltis, kad tos 
informacijos bei nupieštas apy
tikris paveikslas padės polici
jai susekti žudiką.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— THURSDAY, JULY 23, 1970

PARDUODAMAS GARAŽAS, vartotas 
mašinoms taisyti kampiniame 37-tos 

gatvės sklype, žemi taksai. 
Įkainotas $25,000.

Tel.: 484-6109

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namų. automobL 

f Tįj \Hų, gyvybės, svei- 
I katos ir biznio..

Patogia* išsimoki 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 Sa. Kedzio Avo. PR 8-2233

Passbooks 

5%% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Accuracy more important than 
speed. Various other duties in 

print shop.
Call DA 8-0775

6 KAMBARIU NAMAS 30 pėdu skly- 
tv* netnH moky^ioq ir haz-
nvrios. ' 'Kaina $18.000 Plpf^cnpms 
informacijoms telefonuokite 484^6109.

ACCOUNTING STAFF
Experienced in Accounts Receivable 
Payroll, Bank reconcilations for grow
ing Southside Mfg. Co. Many benefits. 

Call for appointment
LEON KA WALERSKI 

243-5161 ‘

— K. P. Deveikis, Cicero Ill., 
atsiliepė į paskelbtą Naujienų 
vajų rinkdamas naujus skaity
tojus.

IMMEDIATE OPENINGS 
BEAUTICIANS

With following appreciated for 
. Elegant Beauty Salon. 

Steady work.
JOSETTE COIFFURES 

2746 W. PRATT
973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

EXPERIENCED.
Immediate Employment. 

Call DE 7-3612 
Ask for JIM OLSON

LAIKRODŽIAI IR BRANGVNYBM 
Pardavimas Ir Talaymaa 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpvblle 7-1941

ROCKFORD. ILL. prie upės kranto sa 
vininkas narduoda 2% akro sn 6 pa 
rai įrengtais namais. Virš 40.000 dol.

Mainytu i nuMawl* Chicago] e. 
‘ Tel. GR 6-6862

Lengvas darbas nuo 10:00 P. M. 
iki 6 4)0 A. M.

— Louis Šmulkštys ir Aldona 
Vaitkus baigė Illinois Techno
logijos Institutą ir gavo Master 
of Science diplomus.

— Barbara Šmotelis buvo iš
vykusi su ekskursija į Europą 
ir aplankė keletą valstybių.

Dujoms eksplodavus. 
žuvo 2 metų mergaitė 
Marie James ir jos draugė 

Theresa Williams vežė auto
mobilyje baką propano dujų. 
Jos sustojo prie maisto krautu
vės, esančios 3425 W. Roose
velt Rd., palikusios automobi
lyje keturius mažamečius vai
kus nuėjo pasipirkti produktų. 
Penkių metų Walter Patty ati
darė bako vamzdį ir padegė 
dujas. įvyko ekspliozija, ku
rios pasekmėje žuvo YValterio 
automobilyje miegojusi dviejų 
metų sesutė Cornelia, Marie 
James anūkė.

GENERAL OFFICE PRACTICE 
High School grad, with figure aptitude 
for office routines. Light typing and 
billing experience for growing South- 

, side Mfg.
Phone for appointment 
LEON KAWALERSKI 

243-5161

GIRL OR WOMAN
FOR EVENING WORK 

Lite office work and lite 
telephone. Must type. 

3.:30 P. M. — 11:00 P. M.
Contact Mr. PELLICAN 

733-0366

6 KAMB. MURO BUNGALOW. 3 mie 
garni, rūsys, gazo šilimai dvigubas ga

ražas. Prie 72-os ir Richmond. - 
Šarininko tel. WA 5-5840.

A. & L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Nei. ui, Žemo — Pardavimui

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujns ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i nsujus ir senus na
mus. įrengtu vandens boilerius ir 
stogu Tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING 4 SHEET METAL 

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

TeL: VI 7-3447

MŪRINIS Bungalow. 4 kambariai 
ir garažas. Labai gera vieta. Tik pusė 
bloko nuo parko. Žemi taksai. Geras ir 

pigus. Tel. PR 8-6916.

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., įreng
tas skiepas, 604a ir Francisco.

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

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoje.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
rietą. Brighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET 
CL 4-2390 ;

gijas. Jis bus Chicagoje 2 sa- 
savaites, .Savi) atostogas žada 
baigti Sicilijoje.

MŪRINIS. 5 KAMBARIAI 15 METU. 
Kabinetinė virtuvė, graži vonia, nanii 
karpytai įrenrias rūsvs. Maruuette 

Parke. Geras. Nebrangus.
Tel. 778-6916

— Algis Krasauskas grįžo iš 
kariuomenės ir* pradėjo dirbti 
Western Mills bendrovėje. 
Paskutiniu metu buvo Vokieti
joje. Jo brolis Romas yra Viet
name.

MODEL MAKER 
Experienced m^deL maker for 
research and development dep
artment. Steady full time job. 

Good pay plu? all company 
benefits. • * - 

Come in br phone.
Ask for ED TESCHLINGER

Knygos ir valdžios agentai
Amerikos bibliotekininkų 

sąjunga, kurios būstinė yra 
50 E. Huron St, įsakė visiems 
viešųjų bibliotekų pareigū
nams priešintis valdžios agen
tams, kurie yra pasinešę tikrin
ti knygų cirkuliacijos rekor
dus. Agentu norima patirti, 
kas skaito tokias knygas, ku
riose aprašoma, kaip pasiga
minti sprogstančius prietaisus.

Sąjungos vadovybė teigia, 
jog toks tikrinimas pažeidžia 
knygų skaitytojų laisvę. Re
kordai gali būti parodomi tik 
tuo atveju, jei iš teismo' yra 
gaunamas įsakymas.

Nušovė 14 metų berniuką
Policininkas Victor Di Bella 

nušovė Alton Sercye, 14 metų. 
Nušautas jis buvo, kai su pen
kiais kitais paaugliais bandė 
įsilaužti į Martha’s maisto cen
trą ir nepaklausė policininko, 
kuris liepė pasiduoti. Kiti pen
ki paaugliai policijai pasidavė 
ir yra kaltinami bandymu api
plėšti maisto krautuvę.

Sercye gyveno 1929 
man Avė.

— Algirdas žemaitis gyvenąs 
Romoje yra atvažiavęs su šei
ma pas savo ir žmonos tėvus 
atostogų, kurie gyvena Chica
goje. Jis dirba Food and Agri
culture Organization of the 
United Nations. F. A. 0. orga
nizacijoje jis vadovauja Pietų 
Azijos kraštams, šios organi
zacijos pagrindinis uždavinys

REAL ESTATE — OUT TOWN.
NimhwvvM* Whir

— Illinois Konstitucijos Kon
vencijos Teisių komitetas įne
šė projektą, kad teisėjai būtų 
skiriami gubernatoriaus iš pa
rinktų kandidatų, o ne renka
mi. Tuo norima išjungti teis
mus iš politinių partijų kont
rolės ir įtakos. Į Teisių komi
tetą įeina atstovas J.' V. Rachu- 
nas.

248-3810
■ ■ . L

An equal opportunity employer

New Jersey 66 mokyklos savo vaikus supažindina su įstaigęi ir įmonių darbu. Laukiama, kad to
kie kursai padės vaikams iš mažens pasirinkti amatą ar pašaukimą.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tef. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

TURRET]
OD-ID G

MAS

— Kazys Šidlauskas JD., 
tarnauja valst. prokuratūros 
įstaigoje prokuroro padėjėju 
ir aktyviai dalyvauja Ameri
kos Lietuvių Tarybos darbuo
se. Jis atstovauja Lietuvių 
Tautinę Sandarą.

Marie James, jos anūkai bei 
jų tėvai gyvena priekaboje, 
esančioje prie 3109 W. Roose
velt Rd.

Baus šunų savininkus
Chicagoje priskaitoma apie 

pusė milijono šunų. Apie 40 
nuošmčių nėra įskiepyti nuo

TYPISTS 
3.88 PER HOUR

T aree comnanv mow into one of the 
T oou’s new skvseraoers needs typists. 
Immediate onenings. Company is 

CaU 
M’’. SCHROEDER 875-01 

2400 N. Harlem. 2nd Elmwood Pk.
BEST PERSONNEL

13535 So. TOBRENCE AVE.

CHICAGO; ELL. .

— Čikagos Jaunimo Sąskry
dis, nors mažai išgarsintas, bet 
dėl geros organizacijos ir pasi
ruošimo, labai gerai pavyko. 
Parade dalyvavo 25,000 jaunou 
lių, kurie vėliau rungėsi įvai
riose varžybose, šventę teigia
mai įvertino Čikagos spauda, 
radijo ir TV. šventės vyriau
sias organizatorius ir vadovas 
buvo Aleksandras G. Kumskis.

pasiutligės. Cook apygardos 
departamentas kovai su pasiūt 
lige paskelbė, kad šunų savi
ninkai, kurie neturės paliudi 
jimo, jog jų šunys yra įskiepy
ti, bus baudžiami: turės sumo
kėti nuo 25 iki 100 dolerių.

Amerikos mormonai liepos 27 d. pradeda saov religinių vaidinimų seriją, kuri įvyks ant Cumo» 
rah kalno, netoli Palmyra, N. Y.

kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimais, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63rd St
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

ĮRANKIU 4
MASINI

MAŠINŲ
KURIE

WAITRESS 
'For busy new Restaurant in 

_ Desplaines. 
For lunches onlv. No Sundays. 

Good t»ns. ' . 
Call 827-7818

Ask for Mrs. HASKINS nr 
after 5:30 ask for WAYNE.

— Pranas Prūsis, Humbod t 
Parko Lietuvių Klubo pirmi
ninkas, šiomis dienomis su
grįžo iš Romos Chicagon, kur 
buvo nuvykęs į lietuvių kop
lyčios atidarymą. Sutikęs dail. 
V. K. Jonyną, kuris atliko kop
lyčios statybos ir meno kūrinių nūs, Voivus, Mercedes, Porschus6ir 
darbas. Jonynas perdavęs daili
ninkui M. Šileikiui linkėjimus. 
Prūsis buvo sustojęs F-atimoje, 
Portugalijoje ir aplankė kitas 
istorines vietoves.

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 
tkalnarimas veltui kreipkitės bet kada

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum 
lyear certificate

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

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

REAL ESTATE FOR SALB 
Namai, Žemi — Pardavimul^_

IMMEDIATE OPENINGS
MECHANICS 

(Night Shift)
Openings in cbero, TIL and East 

Chicago. Ind.
• Contact AL TABB

D & L TRANSPORT
522-1500

Geri atlyginiirai ir priedai, 
į kuriuos įeina:

• PAMAINOS] PREMIJOS
• ATOSTOGOS
• APMOKAMAS ŠVENTĖS
• APMOKĖTA BLUE CROSS

BLUE SHIELD APDRAUDA.
Kalbėti ir suprasti angliukai

PASIKALBĖJIMŲ. SKAMBINKITE:

E. T. HARRY,

646-3211, Ext. 322

3 M EN 
needed to Assist manager 

shampooing carpeting evenings 
Married preferred.

Car necessary.
86.-5957

FULL OR PART TIME 
in fabrics and yarns for leading Dept, 
store. Experience not necessary. 
Excellent benefits. Located at 41st 

& Ashland also at W. 26th St.
FOR APPOINTMENT CALL

Mrs. CEJKA
523-9619

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tek CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

j CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

statusas turi atitinkamas tarp- 
yra pakelti aukštesnį maitini- tautines diplomatines privile- 
mosi standartą ir siekti pažan
gos maisto bei žemės ūkio pro
duktų gamyboje. Jo tarnybos

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

; ■-‘-.f

mim wag 

NAUJIENAS

kalingi patyrę

AMINTOJAI, 
ŠTAI IR 

OPERATORIAI, 
SALĖTŲ

NUST1TYTI

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

DĖL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 1-TMB

HOME INSURANCE

aim hre ana Casualty Coroa

NSUREl


