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GINKLUOJASI, TĘSIA SAVO DERYBAS
MASKVA. — Kinija ir Sovietų Sąjunga vėl pasikeitė am

basadoriais, kurių nebuvo jau nuo 1966 metų. Pekinas paskyrė 
užsienio reikalų viceministerį Liu Hain Chuan, o Maskva — Vla
dimirą Stepakovą, buvusį propagandos ir agitbiuro viršininką. 
Dar vienas naujas dalykas, sovietai paskyrė vietoj Vasylio Kuz- 
necovo naują vadovą sovietų delegacijai derybose su kinais — Le
onidą Iljičevą, buvusį “Pravdos” redaktorių. Abu sovietų delega
tai nėra diplomatai, bet daugiau agitatoriai. Matyt, derybose ir 
kituose santykiuose su Kinijos vadais svarbu turėti ideologiniuose 
ginčuose užgrūdintus asmenis, 

i
šia proga nurodoma, kad Ki

nijos ir Rusijos santykiai nie
kada nebuvo, labai nuoširdūs ir 
atviri. Jie visai pablogėjo 1963 
metų liepos 31 d., kada Pekinas 
pasmerkė sovietus už atominių 
bandymų sutarties pasirašymą, 
kurį kinų vadai pavadino “so
cialistinės stovyklos žmonių iš
davimu”. ’ /

Jau pačiame pirmame kinų ir 
rusų susitikime, kaip istorikai sa 
ko, septynioliktame šimtmetyje, 
Nerčinske, Rusijos atstovas bu
vęs lenkas, o Kinijai atstovavę 
du tėvai jėzuitai. Abi delegaci
jos kalbėjosi lotyniškai.

Stalinas ilgą laiką nerėmė Ki
nijos komunistų, palaikydamas 
glaudžius ryšius su Chiang Kai 
šėku. Kada . komunistai laimė
jo valdžią, Stalinas nemėgęs Mao 
Tse Tungo ir slaptai palaikęs ry
šius su Ku Shao Chi, kitu kinų 
komunistų vadu, kųris_dabar Ki
nijoje yra “išvalytas” iš vaĮ*. 
džios. ;

Nors kinų ir sovietų ideologi
niai skirtumai yra dideli, svar
biausią skirtumą sudaro tauti
niai interesai. Mao Tse Tungas 
1964 metais pareiškė: “Prieš 
šimtą metų žemės Į rytus nuo 
Baikalo tapo rusų teritorija, vė
liau Vladivostokas, Chabarovs- 
kas, Kamčatka ir kitos žemės 
tapo Sovietų Sąjungos teritori
ja. Mes iki šiol dar nepristatė- 
me už tą sąrašą savo sąskaitos”.

Abi didžiosios komunistinės 
galybės: Kinija ir Sovietų Są
junga labai sustiprino savo ka
rines jėgas pasienyje, tačiau abi, 
atrodo, laukia. Sovietai laukia 
Mao Tse Tungo mirties ir tikisi, 
kad kiti kinų vadai bus nuolai- 
desni ir pamirš rusų valdomas 
kinų žemes. Kinija laukia, kol 
jos mokslininkai ir inžinieriai 
pagamins daugiau atomo bombų 
ir joms nešioti raketų. Belauk
damos abi valstybės paskyrė 
naujus diplomatus ir tęsia kan
trų, pažangos nerodantį dialo
gą.
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IS VISO PASAULIO

WASHINGTONAS: — Sovie
tų Sąjunga antradienį pasiuntė 
į erdvės orbitą bombą, kurią kai 
kurie Amerikos strategai laiko 
sovietų atsakyinu į Amerikos 
gynybos raketų statymą. Gyny
bos departamentas įspėjo, kad 
prieš šitokią orbitos bombą gy
nybos nėra. Atakos atveju 
Amerika turėtų tik trijų minu
čių Įspėjimą, kad bomba jau 
krenta.

.SAIGONAS. — Amerikos da
liniai užklupo nemažą šiaurės 
Vietnamo kareivių dalinį P. 
Vietnamo centrinėse aukštumo
se ir aštrioje kovoje nukovė 56 
komunistų kareivius. Buvo nu
mušti du amerikiečių helikopte
riai.

LONDONAS. — Britanijos 
admiralitetas veda tyrimus, ar 

„nebuvo v sabotažą naujausiame 
i britų atominiame povandeninia

me laive, kur greičio dėžėje bu
vo rasti du plieniniai varžtai.

NEWYORKAS.

Sovietu pilietis 
pabėgo Japonijoj
TOKIJO'. — Japonijoje politi

nės globos pasiprašė sovietų 
elektros inžinierius Givi Kauka- 
ridze, 33 metų viengungis. Jis 
buvo atvykęs su ekskursija ap
žiūrėti Expo-70 parodos Osakos 
mieste. Japonijos pareigūnai pa
aiškino pabėgėliui, kad Japoni
ja niekam neduoda politinės glo
bos. Tada jis pareikalavo, kad 
jį priimtų kuri nors Vakarų Eu
ropos valstybė. Japonijos užsie
nio reikalų ministerijos parei
gūnai veda derybas su keliomis 
Vakarų Europos ambasadomis.

Sovietų diplomatai kelis kart 
aplankė pabėgėlį Kaukaridzę ir 
ilgai bei karštai su juo ginčijo
si, tačiau bėglys tvirtai nutaręs 
nebegrįžti į Sovietų Sąjungą.

Hl. — šeštadienis, Rugpjūčio-August 1 d., 1970 m.

36 LĖKTUVUS, NEMAŽAI KARO LAIVU
MADRIDAS. — Derybos tarp Ispanijos ir ^Amerikos dėl 

naujos sutarties, liečiančios bazes Ispanijoje baigiasi ir manoma, 
bus sutartis pasirašyta už dviejų-trijų savaičių. Amerika galės 
toliau naudotis aviacijos bazėmis Torrejon ir Žaragozoje, bei 
aviacijos ir karo laivyno baze Rotoje, kur laikomi Amerikos ato
mine energija varomi povandeniniai laivai. Už teisę naudotis ba
zėmis Ispanija gaus 125 milijonus dolerių kreditų ir 20 milijonų 
dolerių pašalpą ginklais. Numatyti ir kiti Amerikos palengvi
nimai mokslo, technologijos, švietimo srityse. y

Ispanų užsienio reikalų mi- 
nisteris" •Gregorio Lopez Bravo 
papasakojo Ispanijos seimo na
riams apie naujus ginklus, ku-

Jungtinės •rjuos Amerika pažadėjo prista- 
Tautos paskelbė, kad pasaulio po sutarties pasirašymo. Iš
gyventųjų skaičius per metus panij-a gaus 36 Phantom lėktu- 
padidėjo 69-iais milijonais. Spė-jvus- seno modelio, jau naudotus, 

kad Kinijoje gyvena 740 lėktuvai kartu su prancūzų 
milijonų, Indijoje 537 mil., So- gamybos “Mirage”, kurių Ispani
vietų Sąjungoje 240.6 mil. ir 
Amerikoje 203.2 mil. žmonių.

MADRIDAS. — Požeminių 
traukinėlių darbininkai -laimė
jo streiką Madride. Valdžia pa
kėlė atlyginimus. Buvo pagra
sinta, kad visi darbininkai bus 
mobilizuoti į kariuomenę ir bau
džiami, jei neklausys karininkų 
Įsakymų pradėti darbą.

CLEVELANDAS. — Miesto 
meras Stokes paskelbė organi
zacijų ir asmenų sąrašą, kurie 
nesugyveno su pasitraukiančiu 
policijos vadu, atsargos gen. Da
vis. Sąraše yra negrų laikraš
čių, kunigų ir organizacijų var
dai. Ir meras ir policijos va
das yra negrai.

Prancūzai stiprins

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
gynybos ministeris Michele De- 
bre pareiškė spaudai, kad Pran
cūzija toliau stiprins savo ato
mini arsenalą, ir tarp 1975 ir 
1980 metu pakeis atomines bom
bas naujomis branduolinėmis 
bombomis. Ministeris neseniai 
sugrjžo iš Ramiojo vandenyno, 
kur prancūzai atliko eilę savo 
naujų bombų bandymų.

Iki 1975,m. Prancūzijos ato
minė jėga bus paremta raketo
mis, Mirage-4 bombonešiais ir 
raketomis iš povandeninių laimų. 
Iki tų metų Prancūzija išleis 
gynybai 17 milijardų dolerių. 
Trečdalis tos sumos skirtas bran 
dūdiniams ginklams.

Iki 1975 metų Prancūzija tu
rės penkis atominius povande
ninius laivus ginkluotus bran
duolinėmis raketomis.

jos aviacija turi 30, bei kelioli
ka “Northrop” F-5, sudarys nau
jos ispanų aviacijos branduolį. 
Iki šiol svarbiausią dalį ispanų 
karo aviacijoje sudarė pasenę 
“Starfįgher F-104” lėktuvai.

Be lėktuvų Ispanija gausianti 
penkis naikintuvus, du povande
ninius laivus, šešis išsikėlimo. 
laivus, tanklaivį ir kelis ma-Į 
žesnius laivus, kurie irgi yra se
ni, jau dedami į atsarga. Tie lai- ’Iti *. j vai būsią Ispanijai paskolinti, 
bet neatiduoti.

Be - minėtų ginklų Ispanija 
gausianti kreditų pirkti 102 šar
vuotus automobilius, 50 višri- z f

nių ratų automobilių, 16 helikop
terių ir nenurodytą kiekį artile
rijos pabūklų bei amunicijos.

Derybų pradžioje ispanai pa
tiekė Amerikai už naują bazių 
sutartį daug didesnę sąskaitą. 
Amerikos vyriausybė ilgai de
rėjosi, siekdama sumažinti rei
kalavimus, ypač, ginklų- srity
je. Ispanai išsiderėjo sutarties 
tekste sakinį, kuriuo Amerika 
“remia Ispanijos gynybos sis
temą”. Ispanai pradžioje reika
lavo savitarpinės pagalbos su
tarties ir Amerikos pažado gin
ti Ispaniją, tačiau Amerika at
sisakė duoti tokį pažadą.

Gold wateris puola 
taupius politikus

WASHINGTON AS. — Sena
tas pradėjo debatus dėl lėšų gy
nybos reikalams. Vienas pir
mųjų kalbėjo senatorius Barry 
Goldwateris, savo-.kalboj e pulda
mas tuos politikus, kurie besi
rūpindami didelėmis išlaidomis 
gynybai, siūlo nubraukti svar
bius Amerikos saugumui pro
jektus. Jis pareiškė, kad “kai
rieji politiniai elementai organi
zuotai bando susilpninti šios ša
lies gynybos jėgas”.

Sen. Goldwateris^ paminėjo 
vieną tokių politikų — sen. Wil
liam Proxmire iš Wisconsino. 
“Man atrodo”, kalbėjo Goldwa
teris, “kad tie žmonės ne tiek 
susirūpinę pinigų taupymu ir 
naminių problemų išsprendimu, 
kiek jiems rūpi šią šalį izoliuo
ti ir padaryti ją antros ar tre
čios klasės pasaulio galybe”.

Sen. Goldwateris įspėjo, kad 
Amerikos saugumas nėra kokie 
nors Kolumbijos universiteto 
debatai klasėje, ypač kada So-_ 
vietų Sąjunga visomis jėgomis 
bando pasidaryti stipriausia pa
saulio karine galybe.
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KAI LIEČIAMAS IZRAELIS, SENATO 
“BALANDŽIAI” TAMPA “VANAGAIS”

LOS ANGELES. — Prezidentas Nixonas ketvirtadienio va
kare spaudos konferencijoje .pakartojo, jog Amerikos paliaubų 
pasiūlymas Viduriniuose Rytuose nesusilpnintų Izraelio pozicijos, 
nes paliaubos būtų surištos su karinės padėties užšaldymu. Tas 
pareiškimas nenuramino Izraelio “vanagų”. Izraelio vadai suskilo 
ir dešiniojo sparno ministerial nutarė pasitraukti iš koalicinės 
vyriausybės, jei paliaubos būtų priimtos. Izraelio sprendimas 
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♦ Izraelio vyriausybė, vėliau
siomis žiniomis, priėmė Ameri
kos paliaubų pasiūlymą ir su-

Derybos Maskvoje 
svarbiame tarpsny
MASKVA

Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
dėl nepuolimo pakto pasiekė 
kritišką laipsnį, šiomis dieno
mis paaiškės, ar pavyks susi
tarti. Vokiečių delegacijos na
riai išsitarė, kad sovietų minis
teris Gromyko išreiškė nepasi
tenkinimą dėl kelių naujų rei
kalavimų, kurių vokiečiai ne- 
kėlė anksčiau, kai šioms dery
boms buvo rengiamasi. Vienas 
liečia eventualų abiejų Vokieti
jų sujungimą, kuri vokiečiai no
ri sutartyje kaip nors pabrėžti.

tiko derėtis dėl taikos Viduri- Antras yra vokiečių praneši
muose Rytuose. Izraelio atsa-, rnas, kad jie neratifikuos sutar- 
kyme pabrėžiama, kad Izraelis ties tol, kol nebus teigiamai iš- 
žino su tuo surištus pavojus ir. spręsti Vakarų Berlyno klau- 
apeliuoja į Ameriką: nepalikite smįaiį 
mūsų vienų. Prezidentas Nixo
nas pareiškė pasitenkinimą dėl- Gromyko priekaištavo vokie- 
Izraelio sprendimo. New Yor- ^ delegacijai ir dėl ankstyvę^- 
ke JT sekretorius U ^Thiirt pasikalbėjimų Ar susitarimu
skelbė, kad švedu diplomatas dr. išpTepėjimo Vokietijos spaudai.
Jarring atvyksta į New Yorką. 
Jis tarpininkaus izraelitų ir ara
bų deryboms.

♦ P. Vietnamov prezidentas, 
Thieu savo kalboje pareiškė, kad; 
Vietnamas nesileis su komunis
tais į koalicines valdžias. Viet
namas siūlo skelbti paliaubas ir 
pravesti laisvus rinkimus.

♦ šiaurės Vietnamo ir Viet 
Congo komunistų atstovai Pa
ryžiuje, atsiliepdami į prez. Ni
xono žodžius spaudos konferen
cijoje, pavadino Nixona melo 
meisteriu, kuris iš pralaimėji
mų sugeba padaryti laimėjimus.

♦ Irano žemės drebėjime jau 
rasti 126 užmušti ir, 450 sun
kiai sužeistu.

♦ šiaurinėj Airijoj jauni ka
talikai puolė policijos automobi
li. Iškviesta kariuomenė vieną 
19 metų vyruką nušovė, daug 
suėmė. Buvo sudegintas šar-, 
vuotas automobilis.

Vienas žurnalas ištisai atspaus
dino susitarimų tekstą.

Vokiečių delegacija naujus 
dalykus iškėlė dėl didelės opozi- 

J ei jos namie. Bavarijos krikš
čionių demokratų vadas Strau
sas prisiekė nuversti socialdemo
kratų ir laisvųjų demokratų vy
riausybę, jei Maskvoje būtų 
“parduoti vokiečių interesai”.

Krikščionys demokratai atsi
sakė siusti i Maskva savo ste
bėtoją ir nedavė savo kandida
to Į delegaciją. Maskva žino, 
kad jei šios derybos nepavyktų, 
dabartinė vyriausybė Bonoje 
galėtų sugriūti. Lygiai jai gre
sia pavojus, jei sutartis būtų 
vienašališka ir naudinga tik 
Maskvai.

♦ Britanijos streikuojantieji 
uostų darbininkai nutarė pirma
dienį pradėti darbą. ,

'♦ Arkansas valstijoje nukri
to karo aviacijos transporto lėk
tuvas, šeši kareiviai žuvo.

OAKLANDAS. — Kaliforni
joje sprogo bomba prie Oakland 
policijos centrinės įstaigos, žmo
nių aukų nebuvo.

LAS VEGAS. — Dainininkė 
Bobbie Gentry skelbia, kad iš 
jos kambario vagys išnešė 20,- 
000 dol. vertės deimantinį žie
dą. Ji buvo suvyniojusi žiedą į 
sidabrinį popierių ir paslėpusi 
tarp maisto produktų šaldytuve, 
bet vagys jį vis tiek surado.

ŽENEVA. — Šveicarijoje bu
vo suimtas japonas, kuris ban
dė išgauti iš trijų šveicarų laik
rodžių gamybos įmonių jų pas
laptis, kai kurių mašinų brėži
nius. Kartu suimtas ir vienas 
šveicaras, kuris japonui padėjo.

FREETOWN. — Buvęs Sier
ra Leone diktatorius Juxon 
Smith civilinio teismo buvo nu
teistas mirties bausme už “vals
tybės išdavimą”.

Britų uostai 
pradės darbą

LONDONAS. — Britanijos 
uostų darbininkų vadovybė nu
tarė užbaigti streiką ir pirmadie
nį sugrįžti Į darbą. Valdžios pa
skirtas faktų ištyrimo komite
tas rekomendavo patenkinti da
lį darbininkų reikalavimų. Sa
vaitiniai uždarbiai padidės apie 
6 dol. per- savaitę ir pakėlimai 
kainuos uostų valdybai apie 12 
milijonų dolerių per metus dau
giau.

Ne visi uostų darbininkai pa
tenkinti unijos vadovybės nusi
leidimu. Delegatų suvažiavime 
balsavimas buvo 51 prieš 31. 
Kai kuriuose uostuose darbinin
kai grasina neklausyti unijos 
vadų, tačiau manoma, kad strei
kas pasibaigs. Ta proga pasau
linėse biržose sutiprėjo britų va
liutos padėtis ir pakilo britų ak
cijos.

Daugiau mirimu 
nuo širdies smūgio
ŽENEVA. — Jungtinių Tau

tų Sveikatos organizacija pa
skelbė, kad smarkiai padidėjo 
pasaulyje mirimai nuo 45 iki 54 
metų vyrų tarpe dėl širdies smū
gio. Buvo suvesta statistika iš 
16 valstybių, širdies ligų iš
šaukti mirimai ypač pakilo Olan
dijoje, net 66%. Šveicarijoje tas 
pakilimas buvo 8%, Amerikoje 
— 3%. .čia pridedama, kad 
Amerikos padidėjimas mažas 
todėl, kad Amerikoje jau anks
čiau buvo labai aukštas širdies 
ligų mirimų nuošimtis.

Vien Japonijoje mirimai nuo 
širdies ligų per 12 metų suma
žėjo 14%. šitokie mirimai vy
rų tarpe yra tris kart dažnesni, 
negu moterų tarpe. 
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Per 12 metų laikotarpį miri
mai nuo širdies ligų, po Olandi
jos, daugiausia pakilo Čekoslo
vakijoje, Suomijoje, Prancūzi
joje ir Vengrijoje. Moterų tarp 
45 m. ir 5-1 m. nuo širdies ligų 
daugiausia mirė Australijoje.

Izraelio kabinetas turėjo jau 
keturis posėdžius, kurių pasku
tinis tęsėsi penkias valandas. 
Gahal partija savo parlamenta
rinės grupės posėdyje nubalsa
vo 14 balsų prieš 9, dviem susi
laikius, pasitraukti iš valdžios, 
jei Izraelis sutiktų su Amerikos 
pasiūlytu planu.

Amerikoje 71 senatorius, jų 
tarpe plačiai pagarsėję “balan
džiai”, kaip sen. Charles Goodel, 
Jacob Javits, Cliford Case, Char
les Mathias, Charles Percy, Ed
ward Kennedy, Albert Gore, 
George McGovern ir Edmund 
Muškie, pasirašė laišką prezi
dentui Nixonui, kurį ragina aiš
kiai įspėti Sovietij Sąjungą, kad 
Amerika gins savo interesus 
.Viduriniuose Rytuose. Reikia pa
stebėti, kad dauguma tų senato
rių kovoja prieš bet kokį pasi
priešinimą komunizmui kitose 
pasaulio dalyse.

Egipto laikraštis paskelbė in
formacijos < ministerio straipsnį, 
.kuriame barami Egipto kriti
kai, arabai “vanagai”, kurie ne
sutinka su Amerikos paliaubų 
planu. Straipsnyje “tam tikri 
arabų elementai” raginami ne
būti vaikiškais ir nesipriešinti 
paliauboms, kurias jau priėmė 
Egipto vyriausybė.

Maskvos “Pravda” irgi puola 
“arabų ekstremistus”, kurie kri
tikuoja Egiptą. Pasirinkdamas 
kelią. į taiką prezidentas Nasse- 
ris parodęs didelę politinę drąsą 
ir išmintį, — sako “Pravda”.

Komunistinė Kinija, priešin
gai pasmerkė Amerikos planą, 
pavadindama ji Amerikos ir So
vietų Sąjungos sąmokslu pasi
dalinti Viduriniuose Rytuose Įta
kos zonomis.

Dviejų Kairo radijo programų 
nutraukimas labai pakenkė ara
bų partizanų veiklai Izraelyje 
ir užimtose srityse. Partizanų 
radijas siųsdavo slaptais ženk
lais .Įsakymus partizanų gru
pėms. Dabar jos įsakymų ne
gauna ir yra priverstos sustab
dyti veiklą.

savo pareigas
PARYŽIUS. — Amerikos de- 

legacijos Paryžiaus taikos de
rybos vadas Philip Habib baigė 
savo uždavinius ir ketvirtadienį 
atsisveikino su derybų daly
kais. Ateinantį ketvirtadienį 
Amerikos delegacijai pradės va
dovauti ambasadorius David 
Bruce.

Habib Įspėjo komunistus, kad 
derybos gali būti veiksmingos ir 
gali duoti rezultatų, jei komu
nistų delegacijos mestų išnaudo
ti derybas propagandai ir imtų 
derėtis rimtai.

Hanojaus atstovas atsakė, 
kad kol Nixono valdžia svajos 
apie karinį laimėjimą, Paryžiu
je pažangos nebus ir Amerika 
gaus dar didesnių smūgių.



J. TIJŪNAS

(Tęsinys)

NAPOLEONO KRAŠTE

Visi kviečiami dalyvauti

skaityk pats ir paragins

Savininkas lietuvis.
(Bus daugiau)
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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

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

363-0494 
PC 9-4507 
HE 5-1654 
DU 5-6550 
HU 6-2813 
Dt 2-4240 
TX 5-0700 

365-6780 
-t249-6216 

HE 5-6368 
475-9746 

PR 1-0696 
365-6740 

AN 3-1120 
EX 2-0304 

381-8997

1536 BEDFORD AVE. 
73 SECOND AVENUE 
378 MARKET STREET 

41 WhiTeNEad AVENUE 
963 BLEECKER STREET 
. FREEWOOD ACRES.

631 W, GIRARD AVENUE ' 
.126 TILGHMANSTREET 

159 So. VERMONT AVENUE 
T24T NO. ASHLAND AVENUE 

1900 FLEET STREET 
701 FILLMORE AVE.

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

1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE
47 E. MILTON AVE.

ASSETSJDVER $143,000,000 • RESERVES OVER 
$12,900,000.

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.

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

Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Lleponįl

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC

Marquette Pk./ 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas j. LIEPObllS

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, AUGUST 1, 1970

Pirmadienio rytą, birželio 
29 dieną, pakilome iš miego 
lyg iš kokiu pasakos dausų, nes 
čia beveik užmirštas fizinis bu 
vimas, o viskas, rodos, vyksta 
pakilią jausmą dvasinėje būk
lėje. Tai tokiame kilniame 
dvasios stovyje skubame i lie
tuviškas pamaldas. Meldžia
mės, giedame pamaldžiau, nei 
kokie vienuolvno auklėtiniai.

STANDARD 
FEDERAL

valstybės ir 
žiūriu ir jo

kios Lietuvos nėra. Visvien aš 
nesutinku ir sakau: “Eik pas 
šefą ir išsiaiškink. Nuėjo. Po 
valandėlės, atėjo ir sako: “Ten 
Rusija, ji priklauso Rusijai” 
Pareiškiau, kad okupuota. 
Galva linktelėjo, ženklą davė. 
Padėkojau — ir viskas. Ne tai 
būdinga, kad Tarptautinė Paš 
to Sąjunga iš savo sąrašą Lie
tuvą išbraukė, bet Prancūzijos 
pašto valdininkų nežinojimas 
apie esamą Europos politinę 
padėti. Niekas tur būt taip 
graudžiai neverkė ir akiplėšiš
kai nereikalavo, išgelbėti iš 
vokiečių okupacijos, kaip iš
didūs prancūzai, kurie dabar 
net nežino netolimų kaimynų 
padėties. Prancūzams nepati
ko vokiečių okupacija, bet jie 
nerodė amerikiečiams nuošir
daus dėkingumo. Gen. Char- 
Tės (te Gaulle, nėatsisėdęs Jarp 
Rbosevelto ir Churchillio, ka
binėjusi prie JAV karo vado
vybės ir vyriausybės.

šis įvykis labai pagadino

sakyti. Tiesa, reikia priminti, 
kad neklausė ir visai nesiteira- 
vo kas bei ką veža. Trumpai — 
sveiki ir sudiev!

Gi mes dar stovėdami ant 
sienos slenksčio, tik ranka pa
mojavome svetingai, gražiai 
Ispanijai, linkėdami viso ge
riausio.

1970 Plymouth-Duster

Piknikui lietuviškus valgius 
gamins Monika Plevokienė su 
savo talkininkėmis. Komisija 
gražuolei išrinkti bei šokią var
žyboms pravesti sudarys Julija 
Arlauskienė, Henrikas Čepas, 
Ona Ivaškienė, Juozas Lekys ir 
Juozas Kairys. <

Išrinktoji gražuolė gaus pui
kią statulą nuo Mass, guberna
toriaus Francis W. Sargeant bei 
kitą vertingų dovaną. Pereitų 
metų laimėtoja Mary Rudokai- 
tė įteiks naujai išrinktai gra
žuolei pažymėjimą.

Gražuolės varžybose kviečia
mos dalyvauti nevedusios lietu
vaitės, kurios jau turi' 16 me
tų. Jos kviečiamos užsiregis
truoti pas Valentiną Minkienę, 
502 E. Broadway, So. Boston. 
Užsiregistruoti taip pat bus ga
lima ir pikniko dieną prieš pro
gramos pradėjimą. Programa 
prasidės 4 vai. po pietą.

Bušai į pikniką nuo Šo. Bos
tono Lietuvių Piliečių klubo iš
eis 1:30 vai. po pietą ir grįš 9 
vai. vakare. Bušo bilieto kaina

tylias suvienVgalidftu.*-Garantija 5 
Pigus- leidimas.

’ . ’ * j

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

Ir štai viename iš žemesnių 
kalnagūbrių, didoka aikštė ir 
keletas kalnuose neįprastą pa
statą. Basas sustoja ir vado
vas praneša, kad čia siena. 
Nors nieko yptingo, bet apima 
toks savotiškas jausmas, kad 
būsime kitame krašte ir kitų 
šeimininkų žinioje. Prancū
zai mums lyg artimesni, nes 
jų protėviai žygiavo per Lietu
vą ir vadas Napoleonas žaidė 
Lietuvos opiais valstybiniais 
reikalais. Gaila, kad dalinai 
ir dėl jo kaltės Lietuva tuomet 
neatgavo nepriklausomybės. 
Kaip ten bebūtų, bet prancū
zams turime tam tikrą senti
mentą. Įeina busan vidutinio 
ūgio gražus prancūziokas ir pra 
šo parodyt pasus, ką ir padaro
me su pareikštu jam nuoširdžiu 
mandagumo šypsena. Vienų 
pavartė, kitų tik iš tolo pažiū
rėjo ir palinkėjo geros kelionės. 
Gražu, korektiška ir kultūrin
ga. Girdėjau, kad Įvažiuojant 
į tarbų sąjungą kitaip yra, bet 
apie tai važiavusieji galėtų pa-

Dienos metu apžiūrime di
džiulę bažnyčią, kuri pastaty
ta kalne šalia Apsireiškimo 
Grotos, didžiulė aikštė ir prie
šais pastatyta ant aukšto pa
aukštinimo Marijos statula. 
Aplinkui apsodintas vienų ro
žių didelis plotas. Aptverta 
gražia tvora, apdėta gėlių 
puokštėmis. Čia vieni mel
džiasi, kiti fotografuoja ir taip 
.viskak juda kruta, kaip dide
liame skruzdėlyne. ligai susto
ti nėra laiko; nes dar daug yra 
kas lankytina, o be to, reikia 
•parašyti- sveikinimus iš Lurdo. 
Suradęs truputį laiko, pasku
bomis tai padarau ir bėgu paš- 
tan kaip į patikimiausią išsiun
timo vietą. Gražus pašfas, 
•moderniška statyba, salė erdvi 
ir puikiai įrengta. Prieinu prie 
langelio ir prašau oro pašto 
ženklo į Lietuvą. Valdininkė 
žiūri ir tyli. Maniau, kad an
gliškai nesupranta. Pradėjau, 
kiek mokėdamas, prancūziš
kai prašyti ženklų Į Lietuvą. 
Pagaliau ji sako: “Aš jokios 
Lietuvos nežinau”.

Tai bent dabar! Supykęs 
pradėjau aiškinti, kur ji yra. 
Vietoj pasiaiškinimo ji man 
padėjo knygą^ kurioje atžy
mėtos Europos 
kraštai. Žiūriu,

į pikniką ir atgal du doleriai. 
Įėjimas į pikniką $1, vaikams — 
50 centą.

Visus kviečia į vienatinį lie- 
tuvių pikniką.

Steponas ir Valentina Minkai

SIUNTINĮ -DOVANAS Į LIETUVĄ IR USSR DAUS
NAUDOKITJS PATARNAWMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

jos kraštu, kur vyrauja vynuo
gynai, matėsi ir vaismedžių. 
Greitai lekiant autobusui juos 
sunku atpažintų Tik pervažia
vus sieną, dar kalną atšlaitėse, 
ganėsi gražią galvijų bandos, 
ypač krito į akis dideli būriai 
latrai gražią avių. Bendrai pa
ėmus, prancūzą ūkis žymiai 
aukščiau stovi už ją kaimynų. 
Dalinai gal ir todėl, kad Pran
cūzijoje žemė geresnė? žino
ma, daugiau ar mažiau turi 
įtakos ir labiau išsivysčiusi 
pramonė. Visur matėsi itin 
geri trobesiai, ūkio mašinos ir 
gražios galviją bandos.

Po ilgesnio laukimo ir žiūrė
jimo pasimatė bažnyčios bokš
tai, kuriuos atpažinome iš ma
tytų atvirukuose, tai ir buvo 
visą nekantriai lauktas Lur- 
das. Tai buvo birželio 28 die
nos vakare. Mieste, daugybė 
žmonių ir visokią susisiekimo 
priemonių, įskaitant vežimė
lius ligoniams važinėti. Miestas 
nemažas, gatvės vidutinio pla
tumo, žmonių knibždėte knibž 
da, todėl teko labai palengva 
važiuoti iki numatytos apsisto
jimui vietos. Apsistojome Jean
ne d’Arc viešbutyje, kuris bu
vo geras ir jaukus. Reikia pa
sakyti, kad čia atvažiavę visi 
pasidarė labai rimti ir pamal
džiai nusiteikę. Ir Lietuvoj 
Lurdo vardas buvo garsus ir 
pagarbiai minimas. O kai at
važiuoja ir pamato žmonių mi
nias, tai nepasiekus net pačios 
šventovės žmogus kaž kaip su
sijaudina'. Visos tuščios kalbos 
užmirštamos, visi pasidaro 
santūrūs, tylūs ir savyje susi
kaupę. Jei kuris ir kitaip no
rėtą žiūrėti į tą mistini reiški-

cuiu vi II va y v t
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 847-1140\

SERVICES R.A Vatiety_of Insured Savings Plans ■ Home Mortgage Loans ■ Christmas dub Accounts 
Vacation Club Accounts ■ Travelers Checks ■ United States Savings Bonds Z"" 

’ ■ FreeSavings Transfer Servlet« Free Parking \

žmogų.
Po vakarienės, 

šiek tiek ir pailsėjome, visi, 
išėjo aplankyti ir pažiūrėti j 
Grotos, kurioje prieš daugelį' 
metų apsireiškė Marija vietinei 
mergaitei Bernardetai. Nedi
delio uolėto kalno šlaite yra di
delis įdubimas,'šalia kiek auk
ščiau, mažesnis Įdubimas 
(grota), kurioj stovi natūra
laus didumo Marijos statula. 
Tai kopija buvusio Apsireiški
mo. Apačioj pastatyta kūgio 
formos aukšta žvakidė, kurio
je pilna degančių žvakių. Tai 
maldininkų aukos ir pagarbos 
pareiškimas. Didžiajame Įdubi 
me, sukabinta daug lazdų, 
kriukių ir kitų ramentų pagi
jusių ligonių, kuriems jie jau 
nebereikalingi. Reikėtų tikėti, 
kad tokiij antgamtinių Įvykių 
būta, nes tiek daug šventvagiš
ko suktumo negalėtų būti pas 
gerus žmones. Jau vėlus vaka
ras, bet žmonių — maldininkų 
daug. Vieni patylomis, kiti pus 
balsiu ir net pilnu balsu giliai Į įjo 
susikaupę meldžiasi. Sugrįžę 
viešbutin, kupini giedraus dva 
sinio pakilimo, krintame i lo
vas ir kietai užmiegame.

LURDE MELDŽIAMĖS 
LIETUVIŠKAI

nį, tai tikriausiai toj aplinkoj (nuotaiką ir aš asmeniškai, dėl 
neliktų nepaliestas tų< jausmų, šio ir kitų patirtą nekorektiš
ku rie asociaciniu keliu veikih kūmų, ypač amerikiečių at

žvilgiu, susidariau neigiamą 
kurios metu nuoniori? aPre iuos- Prancūzi

joje pašte ir valdiškose Įstai
gose dolerių neima, šiaip pre
kyboje ir privačiame gyveni
me paskui dolerį lakstyte laks
to. Atrodo, tai vadovaujamų 
vakįžios asmenų politika: ieš
koti tuščios garbės ir prestižo, 
kurį lengva prarasti, bet sun
ku garbingai atgauti.

Artinantis vakarui, visais 
keliais ir keleliais pradėjo va
žiuoti žmonių vežami vežimė
liai su ligoniais į aikštę prieš 
baziliką — bažnyčią. Labai 
keistas ir slegiantis reginys. 
Aikštėje esantieji tvarkdariai 
ir slaugės bei skautai tuos at
vežtus su ligoniais vežimėlius 
rikiavo, pradedant aikštės pa
kraščiu. Vis daugėjant ligo
niams, užpildė vežimėliais žy
mią aikštės dalį. Tokių veži
mėlių su ligoniais buvo šimtai. 
Jei dar pridėti galinčius paeiti 
ligonius, tai būtų gaHma pri- 
skaityti jų nemažiau tūkstan- 
,_-j. O žmonių — didelė minia. 
Netrukus prasidėjo pamaldos 
ir bendras giedojimas šv. Ma
rijos pagarbinimui. Galingas 
giedojimas ne tik didžiu garsu 
pripildė aikštę ir esamą aplin
ką, bet atsimušęs i kalno šlai
tą, aidas pasklido Į platybes. 
Ne tiek žmogų veikia gražios 
pamaldų ceremonijos, kiek ji 
jaudina ligonių nepaprasta 
viltis ir gilus tikėjimas pa
sveikti.

Riedame leisdamiesi nuo 
kalnu ir atsiduriame žemumo
je, kur visvien dar šonuose 
dunkso apyaukšti kalnai, ap
žėlę žaliais medžiais, o visos 
antkalnės ir žemumos apsodin 
tos vynuogėmis, kurios nepap 
rastu savo žalumu traukia žmo 
gaus akį. Tiesiog žavėtina ža
luma, kuri mus žemės ūkio 
krašto vaikus svaigina. Kur tik 
apima akis vien vynuogynai. 
Tai vynuogynų kraštas Cham
pagne, rodo, iš čia ir paeina 
garsusis šampanas. Reikia pa
minėti, kad Ispanijoje irgi 
augina daug vynuogių.
AKYS . IR MINTYS LURDE

Važiuojant Pietų Prancūzi-

PIKNIKAS
įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 16 dieną
BUČO SODE 
Willow Springs, III.

Plymouth Vafcrf 
. Dmter 2-Door

BOSTON, MASS.
Radijo valandėlės piknikas

Seniausios lietuvių radijo va
landėlės Naujoje Anglijoje pik
nikas įvyks rugp. 9 d. gražiame 
Ramuvos parke, 71 Claremount 
av., Brockton-Montello.

Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šį kartą programa 
bus įvairi. Dalyvaus akordeonis
tė ir dainininkė Julija Grausly- 
tė iš Hudson, N. H., Bostono lie
tuvių tautinių šokią mažametės, 
Onos Ivaskienės vadovaujamos; 
armėnų tautinių šokią grupė, 
Vadovaujama Ohan Armbudian, 
bei bus pravestas “Misš Lithua
nian of N. E.” rinkimas. Be 
to, bus šokių varžybos, laimėji
mai ir įžangos dovanos.

Siuntiniai siunčiami per mūsų firtną paskyrimo vietą 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.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING 
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

a new experience

tandard Federal •
Ijkb the management which has made Standard among our nation's 
iBtSboagest savings institutions. They know they can get their hard- 
įeue9ėr -ftėy need them. Our record of over 61 years of safety and 
Stands 9*es them confidence m knowing that they can have their 

re^ Aiid what rs eqoaBy important is that they wBI get back every

Highest savings interest rates allowed by law 
Compounded Daily (Paid Quarterly) >
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- DAINŲVIS

Atostogos: Los Angeles-Las Vegas- 
Salt Lake City-Denver-Colorado Springs 

(Sutrumpinti užrašai)
* ♦

(Tęsinys)
Per Wyoming valstija

Wyoming valstija žinoma 
kaip kaubojų kraštas. Stabtelė- 
jom Rock Springs, turinčiam 
14,000 gyv. Išėjus iškart pakliu
vome ant medinio šaligatvio, 
kaip prieš keliasdešimt metų 
Lietuvos užkampiuose. Gatvė
mis slampinėjo, vos ant kojų be
pastovintieji, kaubojai. Ne su 
pistolietais, bet su bonkomis 
rankose. Miestelis visai prastas.

Važiuojant autobusu matyti 
lygumos.

Naujakurių ir bendrai kau
bojų laikais garsus Cheyenne 
(šajen) turi apie 48,000 gyv., 
6,060 pėdų aukštyje, nors aplin
kui atrodo lygumos. Aplink na
mus daug medžių. Nieko įdo
maus nematyti. Senoviškos krau
tuvės su senobiniais uždašais. ,

Autobusu bevažiuojant nuo 
Salt City turime apie dešimt ar 
daugiau jaunų negrų, ir pora 
jų draugų baltų vaikėzų. Jie vi
są laiką rūko, nors buse aiškus 
užrašas, draudžiantis rūkyti. 
Utah valstijoj įstatymas drau
džia rūkyti buse (mormonai ne-, 
gali rūkyti, negali gerti kavos 
nei arbatos), Bet apkiautęs vai
ruotojas nieko nesako. Greta sė
dinčiam negrų vaikėzui, gal apie 
20-ties ar daugiau metų, man
dagiai pasakau, kad būtų gera, 
jei nerūkytų, nes tai prieš įs
tatymus, o ir jis nori gyven
ti pagal įstatymus, ar ne? Jis 
beveik sutinka, pasako savo

kaimynui, tokiam kaip sūrmai
šis galva, bet tas sūrmaišiokas 
pradeda taip balsiau barškėti 
apie visokius baltų žmonių bau
ginimus, jog visi kiti baltieji 
paskendę ramiai sėdi. Jei bū
tų čia mano valstybė, oi sutvar
kyčiau juos ir tas šoferis dau
giau nesėdėtų prie vairo. Bet 
amerikiečiai, kurių buvo pilnas 
autobusas, visi tyli kaip išskap
tuoti avinai, nei mū, nei bee-e. 
Pasikarkite! — pagalvojau.

Denver

Colorado laikoma JAV-ių Švei
carija. Tikrai, čia gražūs sodai, 
ūkiai. Tuo pradeda rodytis aukš
ti kalnai.

Denver turi apie 500,000 gyv., 
su priemiesčiais apie milijoną. 
Gražus miestas, išsidėstęs tarp 
kalnų. Jame gyvena apie 30 lie
tuvių šeimų.

Pasakojo, prieš kokį šimtą 
metų, kai'vyko aukso kasimas 
Central City ir kitur, prie aukso 
kasimo dirbo kelios dešimtys 
ar daugiau' lietuvių. Dar yra 
gyvų, atvykusių kiek vėliau, bet 
dar kasusių auksą. Vienas tų 
senųjų lietuvių pasakojęs, kad 
jo draugas buvo iš Kražių, pa
varde Gaidjurgis^ Niekas nega
lėjo jo pavardės ištarti, o jis 
negalėjo “išspelinti”, tai jį pa
vadino Goldman. Kitas lietuvis, 
Simanavičius, buvo pakrikšty
tas Smith. Tokie Smithai ir Gold- 
manai pastatė Ameriką.

Paskambinu prieš keliasde-1 
šimt metų Lietuvoje sutiktam

vi- 
ne-

ėję kalbasi Salvation Army ’ 
rai. Vienas priėjo ir pi le mūsų, 
nors iš karto pažino, kad nesa
me kūtvėlos. Saxe, jie stengia
si kūtvėlase atversti į religiją 
ir siūlo Salvatmn Army religiją, 
kuri turi milijonus narių. Jam 
papasakojau apie komunistus, 
lietuvius.

Iš Colorado Springs pigiausiu 
būdu (limuzinu) j uostamiestį 
kainavo penki doleriai. Conti
nental lėktuvų kompanijoj nu
sipirkus ir sumokėjus visus pi
nigus, nepaėmė* mūsų lagaminų, 
vėl reikėjo pas juos eiti, peštis.

Besiklausydami geros muzi
kos, kuri stereo paskirstyta į še
šias skirtingas grupes (klasi
kinė, filmų, hipių ir kt.), laimin
gai nusileidome Los Angeles. į

Čia pusvalandi reikėjo laukti, 
autobuso į Hollyvoodą, vis klau
sinėjantis. Keliauti — taip, bet 
rūpintis kiekvieną minutę, arba 
liksi kaboti.

jLos Angelėje mus užgulė bai
sus oras, lyginant su švariais 
orais kelionės laiku. Gatvėse: 
pilna valkatų-kūtvėlų-hipių. Kaip 
čigonai, jie ištiesę rankas pra
šosi pavėžinami, o amerikiečiai 
veža, taip ir sėja ligas, nusikal
timus, išsigimimus.

Namuose tebeėjo paliktas ra
dijas (kad atbaidytų vagis). 
Pasiklausius žinių mane ima 
piktumas dėl naivėliškai išgle
busios amerikiečių elgsenos, ta
riamos politikos, niekšų garbi
nimo, teismų išsigimimo.

Krūva spaudos, laiškų.
Ir, vyre, renkis darbui. Vėl 

kietam darbui, nes esi vergas.
(Pabaiga)

šiandien tebeveikia. Aukso 
sur pilna, bet sako, ieškoti 
apsimoka, nes darbininkams rei
kia mokėti apie 3 doL 10 c. vai. 
Dabar auksą tebekasa entuzias
tai, ir vos besi verčia. Uncija 35 
dol. Su gidu buvome nuvykę 
i vieną jau nevenkiančių auk
so kasyklų, tokioj išsprogdin- 
toj duobėj. Nors joje nuolatos 
lankosi turistai ir knisasi po 
akmenis, bet gal per 10 minu
čių suradau kėlius stipriai auk
suotus akmenis, kurių nuolaužas 
atsivežiau atminimui. Neturint 
ką veikti tikrai galima surasti 
aukso.

Gidas įspėjo, kad vienoj duo
bėj šiemet nuslydo smalsuolis, 
atėjęs per arti pasižiūrėti. Iki 
jo draugai pranešė, aišku, jis 

■buvo negyvas ir iš 200 pėdų gi
lumo teištraukė jo kūno dalis.

Denver mieste yra JAV pini
gų kalykla. Leidžia turistams 
lankyti. Nedaug parodo. Pro 
stiklą matai sudėtas aukso ply
tas virš 1 mil. dot vertės. Vakar 
jie buvo nukalę apie 16 milijo
nų piniginių vienetų.

Denver yra 5,280 pėdų aukš
tyje. Vasarą šilta, žiemomis pri
verčia sniego iki langų. Lanky
mosi metu Denver meno muzie
jai buvo remontuojami, uždary
ti. Atidarys kitų metų gegu
žės mėn. Colorado State Capi
tol (Valstybės namas) dengtas 
18 karatų auksu. Viduje daug 
marmuro. ■ '

Mieste daug medžių, parkų.
Aplankėme pora istorinių mu

ziejų, nieku ypatingu nepasi
žyminčių. Miesto centre, nors 
išvaikščiojom kelias dešimt blo
kų, neradome maisto krautuvės.

t

Colorado Springs

Gražus, apie 120,000 gyv.' 
miestas. Gyvena vienas lietu
vis : rašytojo Jurgio Gliaudos sū
nus, kapitonas Jurgis Gliaudys. 
Paskambinus mielai paglobojo, 
nuvežė į Lakūnų Karo Akademi
ją, jam pro vartus važiuojant 
sargybiniai atiduoda pagarbą — 
ant auto iš priekio ir užpakalio 
yra kariški ženklai. Vasaros 
atostogų metu trim mėnesiams 
lakūnai kariūnai paleidžiami ato
stogų. Pamatėme puikų, su nuo
savu ežeru, gulbėmis, stovyk
lomis, murilais ir kt. garsųjį 
Broadmoor hotelį, išsiplėtusį 
kaip miestelis, su savo jojimo 
arkliais ir kt. Kap. Gliaudys 
mus dar nusivežė pasižiūrėti, pa
siklausyti gražaus lengvos mu
zikos solistų koncerto. Ir parodė 
savo šaunų butą, kauna, prenu
meruoja keletą lietuviškų pe
riodinių leidihių. Puikiausiai kal
ba lietuviškai.

Tikrai, daugiau lietuvių ga
lėtų stoti į JAV kariškas mo
kyklas, būti karininkais, kurie 
yra gerai atlyginami, po 20 tar
nybos metų gali išeiti į pensiją.

Kitą dieną su turistais apžiū
rėjome Garden of the Gods, kur 
yra gerai gamtos nubalansuota 
uola. Lankėme Cave of the. 
Winds, kur uolose kalne yra he- 
lectitiniai kristaliniai nudribai. 
Požeminiai tuneliai eina keletą 
mylių. Užgesinus elektros švie
są ten keletą kartų tamsiau nei 
tamsiausią naktį.

Seven Falls turi gražius van
dens kritimus, bet už jų pama
tymą, kaip ir už Cave of the 
Winds, privatūs asmenys lupa 
po pusantro dolerio, štai, kur 
aukso kasyklos ir turistų išnau
dojimas.

Pakeliui matėme amerikiečių 
kalnų kariuomenės dalinį, atlie
kantį sudėtingus pratimus. Da
romus turistams.

Van Brigle keramikos įmo
nė gamina aukštos kokybės va
zeles, puodelius ir kt. Viena žy
miausiu keramikos dirbtuvių 
JAV-se.

Man visad gaila indėnų, ku
riuos labai naikina JAV. Seven 
Falls jie šoko savo tautinius šo
kius. Rinkosi aukų.

Netoli Colorado Springs kal
nuose yra svarbiausia amerikie
čių karinių nervų centrinė. Gre
ta stovi visa 5-ji pėstininkų di
vizija.

Colorado Springs parkuose 
matyti kvailų amerikiečių val- 
katų-kūtvelų-hipių. IPrie jų pri-

Mykolui Sauliui, dabar garsiam 
violenšialistui. Jis jau 20 me
tų groja Denver Simfoniniam 
Orkestre. Mielai atsiliepia, tuoj 
atvyksta su maloniąja žmonele 
Otilija. Parodo savo šaunius! 
namus, kurių rūsyje įrengtas 
smuikų, violenčelių muziejus, 
nors jisai to vardo kratosi. Ji
sai jas taiso ir visame Denve
ryje, visame Colorado ir kituose 
aplinkiniuose kraštuose laiko
mas'geriausiu violenčelių, violų, 
smuikų taisytoju, įkainuotoju 
ir žinovu. Miesto muziejai, laik
raščiai, bibliotekos, orkestrai 
visad rekomenduoja lietuvį Sau
lių ir jo pavardė, kaip žinovo, 
garbingai eina net per spaudos 
puslapius, publikai užklausus. 
Gal jis neužpyks, duodu adresą: 
690 So. Franklin St. Denver, 
Colo., 80209. Jie mus nuošir
džiai globojo. •

Jiedu mus vėžino po gražiuo
sius Denverio apylinkių kalnus. 
Puikus Red Rocks (Raudonų 
uolų) teatras po grynu dangu
mi, talpinantis apie 10,000 žmo
nių. Graži j kalnus kelionė prie 
Echo Lake (Aido ežero). Iš te
nai aukštyn į gretimus kalnus. 
Apie maždaug 12,000 pėdų aukš
tyje pasibaigia medžiai. Matyti 
išsikraipiusios eglės, kitokie me
deliai, krūmai, bet visi išdžiu
vę, nusibaigę: per aukšta, trūk
sta oro. Belieka smulkutės sa- 
manutės, mažais ir "miniaturi- 
niais žiedais gėlytės. Sunkiau al
suoti, o mano žmonelė vos beiš-. 
laikė automobilyje pakilus virš 
13,000 pėdų. Tikrai, sunku vaik
ščioti, jauti lyg slėgimą galvo
je, taip greitai nesinori judėti. 
Sako, silpna širdimi žmonės ne
gali atlaikyti tokio aukščio. Au
tomobiliams greitai užverda 
vanduo, nors temperatūra te
siekia radiatoriuose 160 F. laips
nių.

Jie mus nuvežė į Central City, 
kuris aukso žydėjimo metu tu
rėjo apie 116,000 gyventojų, kai 
tada Denver tebuvo keli tūkst. 
gyv. Aplankėme auksakalių ka
pines. Kurgi atrasi lietuviškas 
pavardes, jei jos buvo pakeistos 
į Šmithus ir pan.į

Dabar tenai pilna turistų. Pa
stovių gyventojų žiemos metu 
būna apie 318 galvų, žiemą te
nai prisninga baisybę sniego.

Kur tik pažiūrai, vis buvusios 
aukso kasyklos. Central City 
laikomas auksingiausia vietove 
pasaulyje. Labai gražioj gam
tos aplinkoj, vis kalneliai, skar
džiai, eglės. Neseniai dvi gam
toje norinčios gyventi šeimos nu- 
sipirkusios kalnuose vietovę, .į. 
ją važiavo džypu. Staiga džypas 
sugedo ir devyni žmonės žuvo, 
tik trys išsigelbėjo, kelių lavo
nus dar nesurado.

Bent keletas aukso kasyklų

>

Chicago Savings and Loan Assn

Certificate

Nuo
1914 metu

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

MIDLAND
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

Passbook Savings
A l accounts com-
pounded daily — 

paid quarterly

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAnON

4M ARCHER AVENUE
CHICAGO, UINOiS NCB

PHONE: 25M47I

2 Years Savings

(Minimum $5.000)

Chicago Savings
and Loan Association

INSURED
UP Td

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

. 2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

5 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

5 % PER annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

i) % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

John Pakol, Sr., Chairman of the Board

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

vy-jmas minėtomis dienomis pra- davimo pasisekimo, tuo pačiu
> sides 8 vai. ryto.

Visi, kurie vienokiu ar kito- labdaringiems tikslams. Jiems 
kiu būdu prisidės prie to išpar-! iš anksto ačiū. — Valdyba

prisidės ir prie sutelkimo lėšų

ROCKFORD, ILL.
Rockfordo lietuvių moterų žiniai

Čia įsikūręs Lietuvos Dukte
rų draugijos skyrius rengiasi 
pravesti vartotų drabužių ir Įvai
rių kitų daiktij išpardavimą, ku
ris įvyks Lietuvių klubo patal
pose rugp. 26 ir 27 dienomis.

Telkiami yra tiek drabužiai, 
tiek visokie kiti daiktai. Rockfor 
do moterys prašomos surinkt at
liekamus drabužius (moterų, vai
kų ir vy’rųjir ąfvėžti r Lietuvių' 
klubą rugp. 24 arba'rugp. 25 d. 
Jei kurios atvežti negalės, tai 
prašomos telefonuoti 968-1055 
arba 968-6307.

Reikalinga taip pat ir talka. 
Tad moterys yra kviečiamos tal
kininkauti, pravedant išpardavi
mą surinktų daiktų. Išpardavi-

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 63107 
5524 S. 32nd St.

731-3577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd. 

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue 

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PAR?AA, OHIO 44134 
5432 State Road. 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall 
West Landis Ave. 

: > (609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512^3^1 St. ė 

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255

NAUJI PATVARKYMAI
JAU DABAR YRA ĮSIGALIOJĘ DĖL APMOKĖTŲ 

SIUNTINIŲ Į L I E T U V Ą.
Suprastinta daiktų klasifikacija, pakeisti inuitdi kai ku

riems dalykams ir kt.

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI
KLIJENTCRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS

...r/ . 5' TRADICIJOSE
Jei Jūs esatee vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

723 WALNUT STRĘET, PHILADELHIA, PA. 19106 
Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 

TELEPHONE (212) 982-8410 
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall • Street 

V/A 5-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave. 

254-4144
BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622

)) 2242 W. Chicago Ave.
« BE 5-7788
« CLEVELAND, OHIO 44119
S) 787 East 185th Street 
» 486-1836
» DETROIT, MICH. 48210 
« 6460 Michigan Avenue 
% - TA 5-7560
« ELIZABETH, N. J. 07201
>> 956A Elizabeth Avenue 
« 354-7608
« HAMTRAMCK, MICH. 48212 
z/ "11415 Jos - Campau Avenue 
» 365-6350
» KANSAS CITY, KANSAS 66102 
« 18 So. Bethany 
» AT 1-1757
« MIAMI, FLA. 33138
» .6405 Biscayne Blvd. ~
« FR 9-8712
« MINNEAPOLIS, MINN. 55414
)) 217 E. Hennepin Avenue 
) FE 2-4908 v
$ NEW BRITAIN, CONN. 06052 

« 97 Shuttle Meadow Ave, 
« 224-0829 '■

Globe Parcel Service, Inc. yra Įgaliota Podarogifts, Inc. priimti 
dovanų užsakymus Sovietų gamybos "prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams, televizijoms, motociklams, drabužiams ir t. t.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

INSURED

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.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kad bendradarbiautojai žinotų...
Jau pradeda pasiekti Ameriką laiškai, laikraščių iš

karpos ir mažiau laiko turėjusieji keleiviai, buvę okupuo
toje Lietuvoje Dainų šventės dienomis. Jau turima tiks
lesnių žinių apie Vilniuje suruoštus kelis minėjimus, pa
dabintus “naujaisiais” tautiniais drabužiais ir lietuviš
komis dainomis, skirtoms ne Lietuvai, bet “didžiajai 
tėvynei”...

Kad iš įvairių laisvojo pasaulio kraštų suvažiavusieji 
“kultūriniai bendradarbiautojai”, apie okupantą jokios 
nuovokos neturintieji žingeiduoliai ir paprasti turistai 
žinotų, kuriems tikslams tokios dainų ir šokių šventės 
rusų okupuotoje Lietuvoje ruošiamos, šventės metu ne 
vieną kartą — šventę pradedant ir ją baigiant, — jiems
nedviprasmiškai primenama. Šventės simboliu buvo pa
rinkta stiklinėmis akimis i dausas žiūrinti lietuvaitė, o 
ant galvos jai uždėta lotyniškas XXX, reiškiantis tris
dešimt metų sovietinės valdžios sauvalę visoje lietuvių 
žemėje. -A

Jeigu kas dar nežinotų, iš kur ta sovietinė valdžia at
sirado, tai šventės pradžioje ir tas buvo aiškiai simboli-

kojo atvykusiems svečiams už viešėjimą, keliantį komu
nistams šventiška nuotaiką ir norą siekti tolimesnių lai
mėjimų. Jis patarė dar labiau sustiprinti ‘"kultūrinį ben
dradarbiavimą”, kad Lietuvos komunistų partija ir jos 
vadovaujama vyriausybė turėtų įkvėpimą naujiems ir 
“dar didesniems žygiams”.

Kas buvo pirmiausia pašokta? Nespėjus Barkauskui 
atsisėsti, pirmiausia estradoje buvo pašoktas naujas 
“tautinis” šokis — “Kolūkio pirmininkas”. Jį šoko Vil
niun suvežti ir gatvėmis rikiuotėmis pervesti dzūkai ir 
žemaičiai, suduviečiai ir aukštaičiai. Rusų paskirtas 
kolūkio pirmininkas šiandien yra pats galingiausias oku
panto atstovas visame krašte. Jis valdo atimtas Lietu
vos ūkininkų žemes, jis nustato darbo normą, jis kont
roliuoja kiekvieną javų ir šieno saują, augančią derlin
goje Lietuvos-žemėje. Jo rankoje taip pat yra ir bizūnas, 
kuris kiekviena proga kertamas bebalsio ir beteisio lie
tuvio nugarom Atitreplenus “Kolūkio pirmininką”, bu
vo pašoktas “Sukčius” ir kiti šokiai

Užtraukus “Šitam dideliam būryje...’”, pradėjo 
estradon veržtis kitų tautų šokėjai Pirmon eilėn įsimaišė 
ukrainiečiai, kuriems buvo praskintas kelias “hopakui” 
pašokti. Ukrainiečiai, patyrę apie duonos stoką Lietuvos 
kepyklose, ten pat estradoje ištiesė-švarų rankšluostį, 
padėjo didžiulį kepalą šviežios ukrainietiškos duonos, 
nunešė gėles gavusiems valdovams ir tarė: — Mes mai
tiname didelę rusų tautą, nepajėgiančią sau duonos už
sidirbti. Jeigu ir jūs negalite iš derlingos Lietuvos žemės 
pakankamai duonos užsiauginti, tai mes galėtumėme ir 
jums padėti”... Vėliau scenon atpliumpsėjo gudai o dar 
vėliau atėjo galvą iškėlusios gruzinės ir parodė visiems, 
kaip už laisvę kovojusios ir nelaisvėn patekusios tautos 
moterys šoka.

Amerikos lietuviams jau pažįstamas Juozas Lingys, 
vaizduodamas senovės lietuvių vestuves, scenon įvedė 
kamanotą .žirgą. Scenos vidun arklys įėjo, paprunkštė, 
kojomis grindis padaužė ir pro kitus vartus išėjo... Ves
tuvių metu liūdnai buvo padainuota ši vestuvinė daina:

“Kam mus sukvietei, sesele jaunoji ,
Kam mus suprašei, gulbele baltoji... ”

Ne vienas šventės dalyvis, pamatęs Šventės eigą ir 
rengėjij tikslus, kartu su dainuojančiom vestuvininkėm, 
klausia, kam mus sukvietei, kam mus suprašei...

fakelą, atnešė degančią ir rūkstančią ugnį į “Žalgirio” 
stadioną, uždegė ten specialiai paruoštą aukurą ir pra
dėjo dainų šventę. Vilniuje ruoštos dainų ir šokių šventės 
ištakos yra žiauri sovietų valdžios kariškoji jėga, panai
kinusi Lietuvos nepriklausomybę, išžudžiusi nepriklau
somybės siekusius lietuvius ir panaikinusi visa, kas teka 
iš laisvos lietuviškos širdies ir krašto gyventojų norų. 
Vilniun buvo sukviesti minėti Lietuvos nepriklausomy
bės naikinimo sukakties. .

Jeigu apie politiką jokios nuovokos neturintis žmo
gus nežinotų ir iš sovietų karių kapų atneštos simboli
nės ugnies reikšmės nesuprastų, tai tuojau, užrūkus ir 
užsiliepsnojus aukurui, iš gyvų daininkų ir daininkių 
estradoje buvo sudarytas Lietuvos žemėlapis ir atsira
do 15 švariai aprengtų vaikų, kurie gėlių vainikus nunešę 
Lietuvos komunistų partijos ir “tarybinės valdžios” įta- 
kingiausiems atstovams. Kaip senovėje arenose buvo 
nešami vainikai karo vadams, o viduramžiais karaliams 
ir kunigaikščiams, taip šiandien vaikai nešė gėles Lietu
vą valdantiems Maskvos kvislingams.

Jeigu kuris nors iš užsienio atvažiavęs svečias dar ir 
šitos prievartos nesuprastų, tai atsistojo Lietuvos komu
nistų partijos sekretorius Antanas Barkauskas, padė-

i
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KAIP PARDAVINĖJAMA ŽEMĖ
FLORIDOJ IR KITUR

Atėjus pavasariui, atgyja ir 
įvairiausi pasiūlymai investuo
ti pinigus į žemę. Būdinga, kad 
dažniausiai siūloma investuoti 
ne tik turimas santaupas, bet 
ir neturimus pinigus, — inves
tuoti ateities uždarbį. Parda
vėjai šį dalyką yra'gerai išstu
dijavę ir patyrę, kad kurie tu
ri pinigų, yra atsargesni inves
tuotojai, negu tie, kurie jų ne
turi ir perka išsimokėtinai. 
Kiekvieno žmogaus noras pri
sigyventi daugiau turto. Vieni 
to siekia lėtu būdu, mažiau iš
leisdami, daugiau taupydami, 
kiti • ieško įvairių būdų kaip 
greit pralobti. Visų noras yra, 
kad turimos santaupos duotų 
daugiau naudos, investuojant 
į akcijas, bonus, nejudamą 
turtą ir t. t.

jimas žemės Brazilijoje. Vė
liau paaiškėjo, kad ta žemė vi
sai nepriklausė pardavėjams. 
Prieš porą metų buvo parda
vinėjama žemė sklypais Flori
doje. Pasirodė, kad ta žemė 
yra po vandeniu. Už pardavi
nėjimą, nepasakius pirkėjui, 
kad žemė yra po vandeniu, 
pardavėjai buvo nubausti.

Kita stambi bendrovė par- 
davinėjo sklypus bei žemės 
gabalus dvigubais numeriais; 
perkant parodo vienoje vieto
je, nupirkus pasirodo visai ki- 
toje vietoje. Už tokį pardavi
nėjimą bendrovė buvo suspen
duota metams. Kad būtų ap
saugoti pirkėjai nuo apgaudi
nėjimo, žemės pardavimas 
yra suvaržytas tam tikrais rei
kalavimais. Dabar pardavėjai 
turi suteikti informacijų apie 
parduodamą žemę. Net sutar
tį pasirašapt pirkėjas turi pa
žymėti, kad gavo ir susipažino 
su pateiktomis informacijomis. 
Be to, primenama pirkėjui, kad 
apžiūrėtų vietą. Taipgi yra nu 
statytas laikas, per kurį pirkė
jas gali atsisakyti ir atsiimti 
įmokėtus pinigus.

Paprastai pirkėjai į pateik
tas informacijas tiek tekreipia 
dėmesio, kaip apsidraudusieji 
į gaunamus polisus. Dažniau
siai pateiktas informacijas pa
varto ir padedą, visai nekreip
dami dėmesio į turinį, pasiti
kėdami pardavėju;

žemės pirkėjo jokie valdžios 
suvaržymai pilnai neapsaugos, 
jei pats pirkėjas nesisąugos ir 
tik pasitikės gražiais pardavė
jų. žodžiais. Geriausia apsisau
gojimo priemonė, — šaltas, lė
tas apgalvojimas. Pardavėjai, 
ieško tik tokių pirkėjų^ kurie 
perką tuojau, mažai galvoda
mi.

žemės pardavėjai turi, išsi
dirbę savo metodus. Lygi že
mė suskirstoma mažais skly
pais; žemė, kuri šlapia arba 
kalnuota, pardavinėjama di
desniais gabalais, net kelių 
akrų ploto. Kad nesukeltų ko
kių abejonių, pardavėjai su
tartyje pažymi, kad jei iki tam 
tikro laiko pasirodytų, jog jei 
vieta nėra tinkama statybai, 
sklypas gali būti pakeistas į ki
toje vietoje esantį tolygios ar 
aukštesnės vertės sklypą, “if 
available”. Tai labai daug pa
sako.

žemės pardavinėjimas yra 
geras biznis ir pardavinėjiifio 
korporacijos operuoja milijo
ninėmis sumomis. . Superka 
milžiniškus plotus dykumų, 
sudaro planus, 
kadrai sutvarko teisiškai, kad 
pirkėjas turėtų kuo mažiausiai 
galimybės prikibti. Paruošia 
gerą reklamą, kad dykumų, 
plotai atrodytų kaip aukso ka-

Rugsėįo 2 d. sueis 25 metai nuo Japonijos formalaus pasidavimo. 
Paveiksle piatoma japony delegacija. Pasidavimo dokumentą pasi
rašo Japonijos užsienio reikaty ministeris Shigemitsų. Prieš jį sėdi, 

nugarą į fotografą,/generolas MacArthur.

Kad važiuojantiems apžiūrėti 
geriau imponuotų, praveda 
gabalą gero kelio, pastato pra
mogų pastatą su maudymosi 
baseinu ir pramogų aikštėmis 
ir t. t. Be to, nedidelį plotą 
gražiai išplanuoja ir apstato 
namais, kad atrodytų apgy
vendinta vietovė. .

Jei ne visi, tai dauguma gau
na telefonų arba laiškais pa
kvietimus atvykti į restoraną, 
Kur bus rodomas nemokamai 
filmas ir priedo duodami pie
tūs. Parodo gražius gamtos 
vaizdus, su Įdirbtiniu ežeru, 
medžiais apaugusius sklypus

ilsio laiko' praleidimui kitais
. ’ - ' ■ - -

VLADAS CIVINSKAS

55.
Sicilijos sala didžiuliais koralų krūmy

nais apsupta beveik iš visų pusių. Šioje 
grupėje reikšmingesni krūmynai yra tarp 
Panteileria ir Linosa salų ir Maltos ir Pas- 
saro iškyšulio pietrytiniame Sicilijos 
kampe. Koralai čia stambūs, šviesiai roži
nių ir raudonų spalvų, nurinkti atsigauna 
per 20 25 metus. Kadaise garsūs koralais 
krūmynai prie Sciacca miesto pietiniame 
Sicilijos pakraštyje 1875 m. rasti mirę ir 
niekad daugiau jau neatsigavo. Tyrimais 
nustatyta, kad požeminiai vulkanų sukel
ti smūgiai čia sujudino jūros dugną, ir vi
sų koralų kolonijų polipai išmirė nuo ne
švaraus dumblino vandens. Labai gerų 
koralų yra prie Lipari, Stramboli, Bazilu- 
zzo salų j šiaurės vakarus nuo Messinos 
sąsiaurio, bet šiose vielose jūra nuolat 
audringa, koralai žvejams sunkiai priei
nami. Tas pat pasakytina ir apie koralų 
krūmynus pačiame Messinos sąsiauryje.

Taranto įlankoje ir vakariniame Kalab
rijos pakraštyje yra keliasdešimt didelių 
koralų krūmynų. Nuo seniausių laikų čia 
koralais garsūs Vatikano rago pakraščiai, 
tik paskutiniu laiku kažkodėl čia koralų la
bai sumažėjo. Neapolio įlankoje gerų ko-

i

čiu. šio regiono koralų krūmynai prie El- 
bos ir Giglio salų ir tarp Cecinos ir Livorno 
jau minimi Plinijaus raštuose.

Daug koralų yra prie Sardinijos ir Kor
sikos salų, ypač vakariniuose jų pakraš
čiuose ir Bonifaco sąsiauryje, skiriančiame 
šias salas.. Prancūzai jų randa Tropez 
įlankoje netoli Cannes, o taip pat Rhonos 
žiotyse. Ispanijos pakraščiuose koralų yra 
nuo pat Prancūzijos sienos iki Gibraltaro 
ir prie Balearų salų, čia jų mažiau, kaip 
prie Italijos krantų, koraliniai krūmynai iš
simėtę rečiau ir mažesnėmis grupėmis, bet 
daugelyje vietų, ypač pietuose, jie kokybe 
labai artimi šiaurės Afrikos pakraščių ko
ralams.

Adrijos jūroje, turinčioje labai šiltus ir 
koralams tinkamus vandenis, jų žymiai ma 
žiau, kolonijos menkesnės, koralai smul
kesni, nelygių, kartais netikusių spalvų. 
Tokių pat koralų yra ir prie Korfu ir Kipro 
salų ir daugelyje Mažosios Azijos pakraščių, 
ir dėl to jų žvejyba neintensyvi, komercinė, 
reikšmė nedidelė.

Gerų koralų yra ir Atlanto vandenyną 
prie Cape Verde, Madeiros ir Kanarų salų 
bei pietiniuoše Airijos pakraščiuose, o taip 
pat Ramiajame vandenyne prie Formozos 
ir Sandvich salų. Čia jie stambūs, įdomūs, 
bet dažniausiai murzinų spalvų, mažiau 
naudojami puošmenims, ir daugiau kiniečių

ralų yra prie Capri, Ischia, Nisida salųt bet ir japonų mėgiami miniatiūrinėms figūrė- 
prie Sorrento, tik už keliolikos kilometrų 
nuo Capri, jie smulkūs ir menki. Toliau į 
šiaurę koralų yra visu Toskauijos pakraš- j kt. panašiems dirbiniams.

’ lems, įvairiems namų papuošimo orna- 
Į mentams, puošniems lietsargių kotams ir

įrengimais, čia sklypai nepar
duodami, tik supažindinama 
su vietove, kuri būna poros 
valandų važiavimo nuo did
miesčio. Davus kelių dolerių 
užstatą, suteikiama teisė nuva
žiuoti Į vietovę, kur tas užsta
tas grąžinamas. Ten prisista
tęs pardavėjas greit nepalei
džia. Tai nėra investavimo že
mė, bet grynai savo malonu
mui, savaitgalių praleidimui 
ir vasarnamių statybai. Skly
pai yra brangūs ir turi pra vės
tąs gerus kelius ir vandenį. Už 
tą malonumą turi mokėti nuo
savybės mokesčius, už vande-

(Nukelta į 5 psl.)

CRANE SAVINGS and Loan Association

Investavimai į žemę nėra 
naujas dalykas, tik, tur būt, 
niekad nebuvo taip praplitęs 
kaip dabar. Per praeitus, me
tus viena Floridos korporacija 
išpardavė žemę sklypais bei 
gabalais už 80 milijonų dole
rių, o gyvenamų namų pasta
tė tik už 10 mil. dol., nors 
namų kainos daug kartų auk
štesnės už žemės.
Panašių bendrovių, siūlančių 
žemes’ Floridoje, Arizonoje, 
New Meksikoj, Texas, Hava
juose ir kitur, yra daug. Par
davėjai yra išsidirbę metodus 
ir lengvai sumędžioja nepaty
rusius pirkėjus, susižavėjusius 
auksinėmis spalvomis pavaiz
duotu geru investavimu.

Prieš keletą metų buvo pra
plitęs pigią kaina pardavinėk syklos ir sužavėtų pirkėjus.

SEHH!!!ggiiiiiiiiiilii : j

B. B J PIETKIEWICZ, Pres.

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

11 mokama vieny
į “T mėty certifi-IA estams. Mažiau-

šia $5,000 
ar daugiau

on 
investment 

account
T

L on two 
F years 

certificates

atitinkami Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi.
Dividendai mokanti sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta- 
dieniais ’’"
daryta.

Viduržemio jūroje koralai žvejojami vi
dutiniškai apie 6 mėnesius per metus. Pra
sidėjus rudens audroms, darbai nutraukia
mi, ir laivai grįžta žiemoti į uostus.

Koralų žvejų laivai yra labai panašūs, 
bemaž visi tos pačios konstrukcijos, tik ski
riasi dydžiu. Didžiausi iš jų yra 14 m. ilgu
mo, 3,5 m. platumų ir 1.5 m. gilumo, 16 to
nų talpos, pritaikyti burėms ir irklams. 
Mažiausieji — 6 tonų talpos. Pirmuose dir
ba 6 — 12 vyrų grupės, mažuose — po 2 — 
3 vyrus.

Dažniausiai' žvejojama tik už 4 — 8 
mylių nuo krantų. Kur jūra negili ir kora
lai tik 3 — 10 metrų gilumoje, juos renka 
narai. Bet geriausi koralai yra žymiai di
desnėse gilumose narams neprieinami, ir 
ten tenka griebtis kitokių priemonių.

Beveik visi korelių žvejai yra italai. Tik 
Prancūzijos pakraščiuose šiuo amatu ver
čiasi keliolika prancūzų ir Ispanijos pa
kraščiuose keliasdešimt ispanų laivų. Bet 
kas koralus bežvejotų, žvejybos metodai 
ir priemonės visur vienodi ir beveik ne
pasikeitę nuo seniausių laikų.

Visi laivai apsirūpinę specialiais tink
lais, pritaisytais prie dviejų krjžium su
kaltų ąžuolinių sijų, pasunkinti} dideliu 
geležies gabalu. Tinklai padirbti iš stiprių 
virvelių, jie nedideli, bet jų daug, bent 
po kelis prie kiekvieno kryžiaus galo. Prie 
laivo pritvirtinti storomis tvirtomis virvė
mis. Ištraukiami rankomis ar specialiais 
rankomis sukamais ratais. Išmetus tokį 
tinklą į jūrą, o didesnieji laivai jų meta

koralų apdirbimo pramonėje. Livorno. 
Neapolis, Roma, Florencija žymiai men
kesni centrai. - v * > »■ -i *- . ■ .. • - T”’ - ’

~ Parvežtieji ^koralai pirmiausia apvalo
mi nuo prilipusių polipų, gleivinių plėvių 
ir visokių nešvarumų, rūšiuojami ir par- 

? duodami apdirbimo įmonėms. Patys pras- 
w Čiausi yra mirusieji koralai. Dažniausiai 

mi į laivą,* visas šlamštas išverčiamas į ju- jje pajuod^ arba juodai raudonos spalvos, 
parduodami po kelis dolerius už kilogra
mą. Papuošalai iš jų negaminami, Stam
bieji gabalai sunaudojami ornamentu du
rų rankenų, lietsargių kotų pagražini
mams, kartais peilių kriaunoms ir kitiems 

.panašiems, daiktams. Iš jų kamieno ir pa
grindo, kartais geroko disko diametro, 
dirbamos lėkštės, dubens, miniatiūrinės 
figūrėlės. Mažiau kų veriingesnis ir juoda
sis koralas, skirtas beveik išimtinai gedu
lo papuošalų gaminimui. Toliau seka visų 
rūšių raudonieji koralai po 10 —15 dpi. ir 
daugiau už kg. Patys geriausieji ir stam
biausieji koralai atreakami į taip vadina
mųjų rinktinių koralų rūšį ir jau parduo-

- darni iki 100 dol. už kg. (Bus daugiau)

i tris — keturis iš karto , pakeliamos burės 
ar užgulami irklai, ir laivas juos gerokai 
pavelka jūros dugnu. Ąžuolinis kryžius 
įsmunka tarp koralų, juos triuškina ir laų 
žo, o tinklai čia pat surenka jų. nuolaužas. 
Po gero pusvalandžio ar valandos, tinklai 
su prikibusiais koralais ir visu kitu jūros 
dugno šlamštu iškeliami, koralai sumeta-

rą, ir tinklai vėl metami atgaL Ir taip nuo 
ankstyviausio ryto iki sutemų, po 18 va
landų [per dieną.

Šiaurės Afrikos pakraščiuose vienas 16 
tonų talpos laivas per sezoną surenka iki 
150 kg. koralų, prie Sardinijos — iki 190 
kg., prie Korsikos — iki 210 kg., ir t L. Visi 
koralų žvejai per metus Viduržemio jūro
je surenka iki 180.000 kg. koralų, kurių 
bendra vertėj- apie 12,000.000 dolerių.

Vakariniame Italijos pakraštyje yra 
bent tuzinas uostų, kur koralų žvejai su
grįžta žiemoti ir išparduoda parsivežtus ko 
ralųs ir kur susitelkusi italų koralų apdir
bimo pramonė. Didžiausias iš, jų yra Tore 

. del Greco, nedidelis uostas ir miestas. Ve
zuvijaus kalno papėdėje, pusiaukelėje 
tarp Neapolio ir Pompejos griuvėsių, čia 
kasmet žiemoja apie, 300 laivų, o tai. jau 
didesnioji dalis visų koralų žvejų laivyno 
Viduržemio jūroje ir koralinių puošmenų, 
kamėjų ir ornamentų gamyboje dirba apie 
3500 žmonių, kurių bent 90% — moterys. 
Sekanti savo reikšme vieta yra Santa Mar
gherita netoli Genujos su apie 50 žiemo
jančių žvejų laivų ir apie 500 darbininkų

BRANGENYBIŲ PREKYBA

Savininkai V. ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai __
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab- 

. ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.
, TERRA, 3237 W. 63rd St, Chįcago, m. 

Telef. 434-4660
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ketv.

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

Phone: Y Ards 7-1911

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

242< WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

Lietuvių diena įvyks rugp. 23
Rugpjūčio 23 d. įvyksta Ro- 

chestery Lietuvių Diena. Tą 
dieną, kaip jau susidarė tradici
ja, vyksta piknikas, važiavimas 
per miestą. Važiuoja virtinė su 
lietuviškomis vėliavukėmis gra
žiai išsipuošę automobiliai. Kas 
gražiausiai išpuošęs būna savo 
vežimą, gauna premiją. tPikni-

TUR1ME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST 
DALYSE

Every tree, every shrub, 
•od sB oūc -wildlife depend on 

you to help prevent 
fiorest fires. Sopksse fo&nr 

Smokey's ABCc Always 
bold mssdies till mid. Be rate 

to drawn all campfire^

REMKITf TUOS BI2NTERIUF
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba ketoms 
(Arch Supports) ir L t

Telefonas: LAfayette 3-0440

toliau yra geriau, 
kokius investavi 

prisiminti liėtuviš- 
Nėpirk katės mai-

A. Sali e t is *

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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veikėjas, labai malonaus būdo 
Jurkus. Lituanistinei mokyklai 
vadovauja Krokys. Knygyną

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kit A. M.

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

ORO VĖSINTUVĄ 
ŠIANDIE 

xPIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prSknkl, spec. MOTERŲ lipo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tolu PR 8 -1223 ,
OFISO VAL: pirm, antrad.. trečiai, 
ir penkti 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iŠ įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tat: FRontier 6-1882

Šaulių Sąjungos vadovybė — Centro Valdybos nariai Pavergtu Tautų parade, Chicagos miesto centre.
Foto A. Gulbinsko

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu Iffi 4-2123 jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

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

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

DR. ANNA dAliGNA> 
akių. AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

M58 W. 63rd STREET 
Ofise telef.: PRospect 8-3229 

Reūd. tetefu WAlbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta?

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
| j/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

Pardavėjo žodis yra lygios 
vertės, ar jis bus kitataučio ar 
lietuvio ir, nežiūrint, kiek pa
tikimame laikraštyje bus skelb 
tas. Ką gi veikti su dykumos į 
sklypu ar gabalu žemės, kuri 
nėra keliųt nei vandens? Kas' 
iš to, jei išgręši šulinį ir gausi 
su druskomis vandenį, kurio' 
negalima naudoti, nes reika
lingas destiliavimo. Kai tvir
tinama kad gatvės ir vanduo 
galės būti pravesti vėliau, pra
vartu galvoje turėti tai, kad už 
tą pravedimą turės sumokėti 
pirkėjas.

Kiek kainuoja gatvių ir kitų: 
įrengimų pravedimas, gali pa-: 
sakyti kontraktoriai, kurie tais1 
darbais užsiima. Esu tikras,’ 
kad jų atsakymas išgąsdins 
kiekvieną. Be to, kaip'galima 
pravesti gatvę, vandenį bei 
kitus Įrengimus, jei priešakyje į 
esantieji savininkai to nenori.! 
Ką veiksi su gabalu žemės, ku-; 
ri pagal topografinę nuotrau-- 
ką yra lyg skrybėlė iki 200 pė- j 
dų aukščio? Be to, nereikia: 
užmiršti ir atstumo: suvažinė
jimas keletą kartų gali kainuo 
Ii daugi.au negu pati žemė. ;

Ne visada 
Darant bet 
mus, reikia 
ką patarlę:

(Atkelta iš 4-to psl.) 
nį ir savininkų sąjungai nusta
tytą mokestį, Su laiku, reikia 
manyti, kad ir šių nuosavybių 
kainos pakils.

Kita korporacija parodo 
gražius Arizonos miestų, pra
monės, kalnų grožį ir truputį 
siūlomos žemės vaizdų. Duo
dami pietus, po to pardavėjai 
aiškina ii* siūlo pirkti sklypus. 
Žemė yra dykumoje, netoli 
Meksikos sienos. Duodami tik 
sklypų numeriai, nenurodant 
jų dydžio. Sklypu dydis pri
klauso nuo vietovės: lygumo
je maži sklypai, kalnuotoje vie 
toje išraityti ir dideli. Sklypai 
skirti vienos šeimos namui.

Žemės turtai pereina pirkė
jo nuosavybėn, bet visas virš- 
žeminis ir požeminis vanduo- 
pasilieka pardavėjų nuosavy
bė ir pirkėjas-negali jo naudo
ti. Ne vėliau kaip 10 metų bū
vyje būsią pravesti asfaltuoti 
keliai ir vanduo. Srutųt tankai 
reikia pirkėjui įsirengti savo
mis lėšomis ir pagal jų nuro
dymą kainuoja apie 550 dol. 
Statant namą reikia gauti pla
no patvirtinimą iš pardavėjų. 
Tokio sklypo kaina apie 7000 
doL su išsimokėjimais per 
15 metų kainuos apie 11,000 
dol. Be to, reikia mokėti mo
kesčius. Kadangi sklypai bran
gūs, tai ir mokesčių į metus 
susidaro apie 120 dol. Jei pa
siūlytum Chicagos priemiesty* 
už tą kainą geroje vietoje su 
visais įrengimais ir tinkamą 
tuojau namo statybai sklypą, 
tai vargu surastum - pirkėją. 
Pasakys kad per brangu, bet

dykumų plotams pirkėjų ne
stinga.

Kita korporacija New Meks- 
siko plokščiakalny pardavinė
ja mažus sklypus po 800 dol., 
bet tik po 8 metų bus skly pas 
paženklintas ant vieno kampo, 
o gatvės vietą pravažiuos plū
gas, padarydamas gatvės iš
vaizdą. Mokesčių už žemę tik 
pora dolerių, o 10 dol.. nuosa
vybės savininkų sąjungai. Par
davėjai panašios žemės turi 
virš 150 tūkstančių akrų, čia 
nėra nei kelių, nei sklypų žen 
klų, nei vandens, šulinio iš
kasimas, pagal pardavėjų nu
rodymą, kainuoja 1,900 dol., 
srutoms tanko įrengimas apie 
600 dol.

Panašios žemės plotai yra 
pardavinėjami Floridoj, Te
xas ir. kitur. Taipgi panašius 
žemės plotus pradėjo siūlyti ir 
lietuviai geram investavimui Į 
žemę. Siūlydami pirkti žemę, 
nurodo, kad žemės kaina labai 
kyla,.vidutiniškai 20% per me-

P. Vietnamui reikės 
didelės paramos

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas Thieu spaudos kon-t 
ferencijoje pareiškė, kad Viet-j 
name reikės laikyti apie 50,000! 
amerikiečių ir po 1973- metų, j 
Ateinančiais metais Vietname! 
galės pasilikti tik tiekimo ir pa
galbiniai daliniai ir jiems ginti 
ribotas skaičius kovos dalinių, j 
Tačiau Amerikai reikėsią padi
dinti paramą Vietnamo kariuo
menei.

Prezidentas . Thieu pareiškė, 
kad reguliarūs P. Vietnamo da
liniai turi virš milijono vyrų, 
tačiau reikėtų padidinti savi
saugos dalinius iš pusės milijo
no iki pusantro milijono vyrų. 
Jiems reikės automatinių šau
tuvų, minosvaidžių ir kitų gink
lų. Reikės naujų lėšų kareivių 
algoms, maistui, namams ir ve
teranų pensijoms.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kalbant kainų kilimą, 
reikia atsįininti, kad arti did
miesčių, žemė'pabrango 70!— 
100% ir daugiau, o didžiuliai 
ūkių bei dykumų plotai per 10 
metų nė kiek nepabrango.

Reikia pripažinti, kad par
davėjai darb . gerą biznį, neš 
pirkėjai s'a4o santaupas perke
lia į ju kišenę, už tai gaudami 
dykumų plotus, .kurių vertė 
labai abejotina.

Kada sukviečiamas būrvs 
žmonių. į restoraną, taf pa ro
domi p ažus vaizdai, . kurie 
dažniausiainieko bendro ne
turi'.su . parduodama vietove, 
nurodoma kaip greit brangsta 
žemę ir priedo duodami nemo
kami pietūs, Vienas kitas su
sižavi ir nuperka sklypą, — 
tokį sklypą .ar žemės plotą, kur 
nėra.ne tik kelio, bet ir sklypo 
ženklo.

Šiais laikais prie dulkino 
kelio niekas, nenori gyventi, 
kiekvienas ieško patogumų. 
Miestai ir miesteliai dabar rei
kalauja . iš staty bininkų, kad 
būtų atlikti visi įrengimai: as
faltuotos gatvės, vanduo, srutų 
nubėgimo sistema ir apšvieti
mas. Valstijos turinčios dide
lius plotus nenaudojamos že
mės,“ yra suintęresuotos žemės 
pardavinėjimu, nes tada ne
naudojami plotai duoda dau
giau pajamų mokesčių pavi
dale.

maldų irgi rūsyje. Choras tu
ri didelį skaičių žmonių ir la
bai gražiai paruošia programas. 
Jam vadovauja Adomaitis. Chore 
dalyvauja tėvai su savo vaikais.

Radijo programą ar nebus tik 
vienintelė, kuri nesiverčia gar- 

> sūrimais. Nėra jokių biznieriš-

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

kų skelbimų, stočiai sumokėti 
reikia. Tai padaro kolonijos ak
tyvas savo kišenių ištekliais.

Bendruomenės valdybą šįmet 
sudaro Rimvydas Liutkus, pir
mininkas, Kostas Petrauskas — 
vicepirmininkas, Aleksas Gečas 
— sekretorius ir Bronius Pet
rauskas — iždininkas ir jauni
mo reikalų vedėjas. VL

BEVERLY HILLS GBLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834Atsilanko visuomet miesto val
džia. Nuolatinis tarybos narys 
atsilankydavo visuomet ir palan
kiai, kaip ir visur mums jau yra 
daroma, pašneka. Tas tarybos 
narys yra S. May. Dabar jis 
respublikonų sąrašu laimėjo bur
mistro vietą, ir su lietuviais gra
žiai sugyvena.

^Nedidelė mūsų kolonija, bet 
lietuvybės atžvilgiu, lietuviškos 
veiklos atveju, nesigiriant, gal 
bus pati veikliausi lietuvių kolo
nija šioje šalyje. Lietuviai čia 
yra veiklūs ir daug padaro.

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31 e
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 - RASCIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
■ Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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

Telef.: PRospect 6-5084

DR. S. BIEŽ1S
feiefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3146 WEST 63rd STREET '

VaL: kas dieną po pietų M; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Ret: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DHA.J£NKWS
GYUY (OJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOST 

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

Ofiso tėL; Portsmouth 7-6000 
___Rebjd^telef.;_GĄrdegj3-7y8

TeL ofiso: PR 8-7773^rezu PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H 1 R U R G AS 
Priima tik susitarusi, 

Valandos: pirmaiL, kėfvirtad., 
įhtrad. 2-^4; ' ’

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

. PROSTATOS CHIRURGIJA
9FISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso telefu 776-2880 
Naujas rez. telef.t 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St. 

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

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
g^irmariipniaR ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ik Ano r erų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). T.L LU 5-6446 
Prmna ligonius pagal susitarimą 

Jei nealsuiepia, skamninu 374-OU12

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė ,

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67tb PL WAlbrook 5-8063

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 46849 

Rezidu 368-2233 
OFISO VALANDOS.

rirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
mitrau., penktadienį nuo 1—5, treč. 

-ir šestad. tiktai susitarus.'

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMUND E. C1ARA 
J/V7 W. aisr biREfcT 

lei.: GR 6-2400 
»aL pagal susitarimą: Pirm., 
a—i, i—V, anua<L, penkti 10- 

seštaiti 1U—2 vaL

Rez. GI 84873

Dii. W. M. fclSiN - EISINAS 
aKusgkija ir Moterų ligos 

giNeKoLoGinė chiruRgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skanwinti Ml 3-0001.

Gyveno North Arlington, Virginia. Ilgą laiką gyveno 
Town of Lake opylinkėje. '

Mirė 1970 m. liepos 30 d., 7:20 vai. vakare, sulaukės 86 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Stephanie, jos vyras Samuel 
Schulnan, gyv. North Arlington. Va. ir Gigą, jos vyras John McAvoy, 
du anūkai — Phillip ir Barbara bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Stefanijos (Rudytės) Seselski.
šeštadieni 7 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas J. F. Eudeikio kop

lyčioje, 4605 So. Hermitage Ave.
Pirmadieni, rugpiūčio 3 d. 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laidoja
mas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Frank Seselski giminės, draugai ir pažįstatųi nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai: Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid.
Telefonas: YA 7-1741

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 6061S Tel. 525-0952

Ofiso tėti: 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 
Trečiadieiii&s uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA IJEIITVISKAI 
2618 We 71st St — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir .

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą Uždaryta tree

(PUTRAMENTAS)
LMsdjuibo arba liūdeilo 
gražiausius gėles ir rainit ant t* 

pili papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5S25 So. Harlem Ave. — 586-1220

RMINSKAS

daugi.au


SECRETARY

CALL FOR APPOINTMENT
MR. KANE

VI 7-7100

2735 WEST 71st STREET

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

*

A. & L. INSURANCE & REALTY

PATIKSLINIMAS

$5,000 minimum
2 year certificate

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

SAVININKAS PARDUODA 2 miega
mų ankaltą narna su baldais ir did»- 
l’n sklvpu žale namo. $13900. 1033 
McCarthy Rd.. Lemont, Hl.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

valstybės prokuroras 
John Mitchell

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2858 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

R BUTU NAMAS prie 66-tos ir Cali
fornia Ave. 2 po 5 ir 6 po 3% kamb. . 
Nauja gazo šilima. Skambinti savinin
kui 434-9526 po 7 v. v. . '

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. > 
Parūniname naskola. visokeriopa ap
draudę, veikia notariatas.

Secretary to major executive of lum
ber company. Must be experienced. 
Good stenographer and able to hand
le telephone. Permanent. Excellent 
salary and Company benefits.

Didelis pasirinkimas įvairių pre- 
kip. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

PARDUOS nauja 8 butu namą Mar- 
nuette Parke. $14.200 pajamų. Lais
vas butas. HE 4-2323.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

MARQUETTE PARKE mūrini&-6-šių 
kambarių, 3 miegamų, 14 metų. Ka
binetų virtuvė ir dvi .vonios. Mūro 
garažas. 778-6916.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

7643 HAIDING^ AVENUt

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA 
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophie ir Bernice Welicka

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 49fh STREET 
Tel.t REpvblIc 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St„ Philadelphia, Pa. 19106. — Tėl.: (2.15) 925-3455 

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019. — Tel.: (212) 581-7729 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Tel.: (212) 245-7905

ar i jų skyrius, ar tiesioginiai į:

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

vieta. Brighton Parke.
2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Perdavimui

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimoka 
limo sąlygos.

J. B A C E V I čl U S
6455 5a. Kedzie Ave. PR 8-2233

CICERO 9 kambarių pajamų namas. 
Dvi vonios Pigus — tik 18,500 dol. 
Tel. 652-1116 arba 863-8851.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

Virginia 7-7747

— Čikagos Jūrų šaulių kuopos 
! vėliavos šventinimo iškilmės I
bus matomos šį sekmadienį per 
Lietuvių Televiziją.

JOB SECURITY
»1.00 $1.00 $1.00 $1.00

Full time position for qualified man 
In the Fra.ikiin Park area as

Kuopos Valdyba

Algis Regis

kalbės šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinių sklypų savininkų pik
nike, kuris įvyks šį sekmadienį, 
rugpiūčio 2 dieną, Bruzgulie- 
nės darže, "Willow Springs, III. 
Bus gera užkandinė ir gros 
Jurgio Joniko orkestras. Visi 
kviečiami atvykti į šį pikniką 
ir pasiklausyti svarbiu žinių.

(Pr.)

— Birutė Borodicai’ė 
pradėjusi baleto studijas Simo 
Velbasio mokykloje, išaugo į 
pirmaujančias balerinas. Pra 
eitą sezoną ji buvo Austrijoje, 
nuolatiniame Graco miesto te
atro sąstate. Strasburgo teat
ras, kuris daug dėmesio krei
pia į baleto meną, sudarė su B. 
Barodicaite vienerių metų su
tartį. Atostogauja Čikagoje pas 
savo tėvą.

— Onutė Aniulytė šios vasa
ros atostogas praleidžia keliau
dama. Ji aplankė savo dėdę 
Montrealyje, dabar išvyka Į 
Vokietiją pas savo tetą. Vo
kietijoje išbus 5 savaites.

— Bronė ir Jonas Akelaičiai 
su dukra Violeta ir žentu 
Dr. Algiu Mikelėnu atvyko iš 
Toronto į Čikagą dalyvauti A. 
Gylytės ir Dr. Karkos vestuvė
se bei pasimatyti su giminėmis 
ir pažįstamais. Čikagoje jie 
bus pas savo gimines Stasę ir 
Ričardą Petersonus, 2534 W. 
40th SU Tel. VI 7 - 1693.

HELP WANTED — FEMALE 
____ Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. -i, žemė >■» Pardavimui

GREIČIAUSIAS, TAUPINGIAUSIAS I
PAPRASČIAUSIAS KELIAS SIŲSTI

Security guards are always working 
so let the William J. Bums Interna
tional Detective Agency train you at 
full pay. We require you to be 21 
years of age. Bondable and furnish 
your own transportation. Place your 
application and we will explain the 
unlimited promotional.

OPPORTUNITIES AND OTHER 
BENEFITS AVAILABLE.

APPLY DAILY AT
9500 W. BELMONT 
Franklin Park, Hi.

THE W. J. BURNS 
INTERNATIONAL

DETECTIVE AGENCY
An equal opportunity employer

savo giminėms į Lietuvą ir USSR, yra 
nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
— SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse.

KOKYBĖ YRA AUKŠTA. 
KAINOS ŽEMOS.

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės Į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

45 West 45 St., New York, N. Y. 10036

PODAROGIFTS, Ine
220 PARK AVE. SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 

, TEL.: (212) 228-9547
PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų išpildymo, už

sakykite TIKTAI per viršuje išvardintas firmas ar jy skyrius; 
kurios yra oficialiai pripažintos atstovauti Podarogifts, Ine.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAU SKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan $1,000 minimum

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

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

NSURE

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

— Michael Simonėlis atžy
mėtas Čikagos 4-H klubų var
žybose garbės ženklu už me
džio rankdarbius. 4-H klubai 
yra viena iš pozityviausių jau
nimo organizacijų Amerikoje. 
Ją galima palyginti su veiku
siais 
voje 
liais.

GENERAL FACTORY WORKERS 
No experience necessary. Will train. 
Paid vacations and Holidays. Many 
other benefits. Good transp. Pleasant 
steady work. Good future.

LAPKRAFT INDUSTRIES 
3320 So. Normal

Immediate Opening 
EXPERIENCED MIG WELDER 

Steady work. Good starting salary. 
Applv

THYBAR CORPORATION 
913 So. Kay, A.ddison, Hl 

Phone 543-5300
nepriklausomoje Lietu- 
Jaunu jų ūkininkų rate-

— Čikagos pietvakarių įįy- 
ventojai įsteigė organizaciją 
kovai su parnografija literatū
roje. Jie kreipėsi į kai kurias 
krautuves, kad iš knygų len
tynų; išimtų knygas, nesideri
nančias su apylinkės morali
niais standartais. Prekybinin
kai su organizacija mielai ko
operuoja. Apylinkės gyvento
jų veikla yra būdinga visai 
Amerikai. Vadinama tylioji 
dauguma organizuojasi prieš 
vandalizmą ir kitas kenksmin 
gas įtakas į žmones ir gyven
vietes. Lietuviai šioje veiklo
je taip pat yra aktyvūs.

— Aluudo Vaiku Teatras sa
vo mėnesinėj radijo valandė
lėj šį pirmadienį, rugpiūčio 3 
d., 10 vai. ryto perduoda Onos 
Algminienės radijo vaizdelį 
“Senuolės padariniai jaunuo
lei” Sophie Barčus Radijo šei
mos valandoj. Dalyvauja: Li- 
kanderytė,. Aldona Ankienė ir 
akt. A. Brinką.

Vakarykščios dienos “X-nų” 
laidoje K. čepuko rašinyje apie 
Humboldt Parką, buvo pami
nėti Kosciuškos ir Eriksono pa- 
pinklai, bet nebuvo paminėta 
Fr. Alexander Humboldto pa
minklas, kurio vardu parkas 
vadinamas, šis paminklas stovi 
netoli Eriksono į pietų rytus 
nuo Humboldt bulvaro tilto.

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

TS^ERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Sk).

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

LUNCH WAGON AND ICE 
CREAM TRUCK

All stainless steel.
$4.500.

731-6717

CROSBY’S BLUEBERRY ACRES 
Čia Jūs galite pasirinkti patys arba 
nusipirkti jau surinktas . mėlynes. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 vaka
ro. 7 mylios į šiaure nuo išvažiavimo 
prie La Porte iš Indianos Toll Road. 
1 mylia į vakarus nuo Indiana 39 ant 
1000 North. Tel. 219-325 — 0286.

General contractor since 1955. New 
buildings & remodeling complete buil
ding service. Free estimates. Lie. 
& Ins. Banking terms available. 24 hr. 
emergency BOARD-UP and electrical 
service. “One call-hrings them all”. 

436-6970

Carson ir Barnes cirkas 

atvyksta Chicagcn

Kiwanis Klubo kvietimu į 
Chicagą atvykstą didžiausias 
Amerikoje Carson ir Barnes 
cirkas. Cirkas turi 15 dresi
ruoti] dramblių, 40 Įvairių 
žvėrių, pilną sąstatą akrobatų 
ir kitų cirko artistų. Cirko pa
lapinės bus įrengtos prie 34 tos 
gatvės ir Pulaski Road. Pirma
dieni, rugpiūčio 10 d. cirkas iš
pildys dvi programas: vieną 
dienos metu 2 vai. 30 min. ir 
antra — 8 vai. vakare. Bilie
tus i cirką galima įsigyti iš anks 
to papigintomis kainomis pas 
Kiwanis Klubo narius, skambi
nant telefonu 254-1000 ext. 37. 
Suaugusiems vieno bilieto kai 
na?2.00, vaikams — $1.00.

Tai reta proga visiems, o 
ypač vaikams pamatyti lauki
nius žvėris ir įdomių cirko pro
gramų.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

STATISTICAL TYPIST

to one man 
$550 $600

KRAMER
162 N. State 338-1661

\ SECRETARY
Shorthand necessary

Part time. So. Shore contractor’s 
office. 1—2 days week. 

684-3142.

BEAUTICIAN: Experienced, must 
do high styling, salary plus commis
sion, Oak Park. 383-8846.

TYPIST — CLERK
Nationally prominent Printing Com
pany, located on West-Side Industrial 
area, has openings for GOOD TY
PIST with aptitude for figures and 
ability to converse with supplyers. 
Job offers training, good starting sa
lary, plus excellent fringe benefits, 
includink 4 weeks vacation after one 
calendar year of service.

For appointment call 
Personnel Department 

ELCO GRAVURE 
Division of Publications Corp. 

2436 West 15th St.
HA 1-2929

CLERK — TYPIST 
Interesting position open immediate
ly. Congenial Skokie office. Car ad-j 
visable. 5 day week — permanent — 
good salary. Telephone Mr. Moran,1 
274-0400. i

LIVE IN HOUSEKEEPER — COOK 
5 day week. Own lovely room, Bath, 
and TV, 3 children — 16, 14, 9. Good 
salary and home for right person. 
Must speak English.

251-3210.

TYPIST — NORTH SIDE
Varied Duties. Salary open. Small, 
modem office. Full benefits.

SILVECO PRODUCTS, INC.
489-0130.

STATISTICAL TYPIST — $650 ! 
a top loop firm’s comptroller wants a 
gal who will be doing other things 
besides typing company Financial | 
statements. Profit-sharing plus all 
benefits. 9—5 and no tax season.

CAREER COUNSELLORS. 
333 No. Michigan 346-1744.
1051 No . Rush 943-6210

Employment Agency

COMPUTER OPERATOR
Key punch experience or 30 W. P. M. 
typing, bookkeeping. Hours: After
noon and nights. Full or part time. 
High starting salary and paid bene
fits. Call Mr. Jansinsky or Mr. Ein
horn. 824-3189.

DESPLAINES MOLDING 
1415 Redecker Rd., Desplaines, Hl.

EXPERIENCED BOOKKEEPER 
Shorthand and general office 

worker. 5 day week. 
Good salary.

Good transportation. 
CALL 626-1310

BOOKKEEPER — TYPIST
Small office. Must be experienced. 

35 hour week.
Good starting salary and benefits.

CALL
254-4820 Ext. 4

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

TYPIST — Male or female for traffic 
dept, office. Traffic exp. not neces
sary but helpul. Typing is a must. 
Very good working conditions.

BERKSHIRE FOODS 
4600 So. Packers.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

RUSTIC FENCING
Direct from Cedar Mill Farm.

Stockkade, rail, picket & cedar weave 
fences.

Farm phone KE 2-6752 
Chicago HI 5-0327

INCOME TAX SERVICE
PRospect 8-2233

PARDUODAMAS ir žiemos metu gy
venti tinkamas 6 kambarių namas 
lietuvių apylinkėje. Sklypas 150x170 
pėdų ir aptvertas geležine tvora. Kai
na $9,800. 16069 Center Ave., Union, 
Pier, Michigan.

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.

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoje.
4PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil-

SAVININKAS PARDUODA 
apynaujį mūrinį 2-jų aukštų namą 

i Gage Parke. 2 po 5 kamb. ir 3 pil
nai įrengti kamb. su vonia rūsy.' Ap
sauga nuo Dotvvnių, kilimai ir kt.

Dėl apžiūrėjimo skambinti
737-4301

ŠIAURĖS VAKARŲ APYLINKĖJE 
našlys parduoda 1%^-aukšto 8 kamba
rių gerai užlaikyta apkaltą namą su 4 
miegamais plus 2 kambariais, svetaine 
ir poilsio kambariu rūsyje. 2 pilnos 
vonios, viskas naujai dekoruota, šalia 
extra sklypas su vaismedžiais, vynuo
gėmis, rožėmis, dekoratyviais mede
liais. 2 mašinų garažas ir daug prie
dų: karpetai, užuolaidos ir daug kitu 
daiktų. Bargenas už $24.900 ar už 
geriausią pasifllvmą. Skambinkite 
savininkui tel. 252-7385.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdranda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditloning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boflerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie-. 
karnas 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: VI7-3447

Under New Management 
VERMETTE'S RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 

4024 West 55th Street.
Daily Luncheon. Smorgasbord — Friday Night Onlv. (All vou can eat) 

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

Family Style Dinners on Sundays 1P.M. — 7 P. M. 
581-1314 Your hosts. Bob. Stan & Bob.

JUOZAS (JOE) JURAĮTIS
•

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

Muziko Strolios atsiminimai
*

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, AUGUST 1, 1970 w

UNion 6-9206

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.

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787 help your 

HEART FUNdV

help your HEART

* Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA 1-«M7 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


