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jo padėjėjas mar- zldentas Trumanas ir valstybės

Arabai šaudosi,
dėl taikos plano

Kariškiai įeina j provincijų, ra
jonų, apygardų ir miestų komi- 
tetus, kur sudaro stiprią įtaką.

DETROITAS. — Michigan© 
pirminiuose rinkimuose respu
blikonų partijos kandidato vie
tą į senatorius laimėjo ponia 
Romney, buvusio gubernato-

RAWALPINDI. — Pakista
ne audros metu žaibas trenkė į 
vietinį keleivių lėktuvą, kuris 
sudužo užmušdamas 30 asmenų.

♦ Robert Kennedy Jr. ir jo 
pusbrolio t eismas už mar uanos 
turėjimą buvo atidėtas metams 
laiko. Jei per tą laiką jaunuo
liai nenusikals, byla bus nutrauk-

ispanų užsienio 
bės sekretorius 
įsakė paskelbti- 

to užsienio
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KAIP PRIŽIŪRĖTI KARO PALIAUBAS?
Maskvos spaudimas karingajam Irakui

F11 W Fru, Im iĮIU

NEW YORKAS. — Keturių didžiųjų valstybių J. Tautų am
basadoriai New Yorke aptarė paskutinius įvykius Viduriniuose 
Rytuose ir pritarė Amerikos taikos planui. Karo paliaubos, ku
rios turės tęstis 90 dienų, bus neužilgo pradėtos. Ambasadoriai 
svarstė ir būdus, kaip tas paliaubas prižiūrėti. Svarbiausias 
klausimas, kaip neleisti per paliaubų laiką stiprinti karinių po
zicijų prie1 Suezo. Amerika pasiūlė, kad paliaubų metu Egipto 
žvalgybos lėktuvai skraidyti virš Izraelio pozicijų, o — Izraelio 
skraidytų virš Egipto pozicijų. Abi valstybės tuo būdu prižiū
rėtų paliaubų vykdymą, šalia to, paliaubas prižiūrėtų Jungtinių 
Tautų .komisija ir iš erdvių — Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
žvalgybos satelitai.

Libijos arabų ministerial ta
riasi Iš Jordano atvykę dvie
jų palestiniečių arabų organiza
cijų atstovai pareiškė spaudos 
konferencijoje, kadjei paliaubos 
prasidps, arabai partizanai jas 
laužys.' Jei reikės, partizanai 
puldinės paliaubų prižiūrėtojus, 
kad jie pasitrauktų nuo fronto 
linijos, žinoma, tą trukdymą 
partizanai galės vykdyti tik Jor-. 
dano, Libano ir Sirijos fronte, 
nes prie Suezo kanalo nėra jo
kių partizanų.

Amerikos planas numato, kad 
paliaubų metu negalima stiprin
ti fronto linijos, tačiau ginklų 
tiekimas nesustos ir per paliaū-

ginklų siuntos iš Amerikos, o 
sovietų JaivaĮ toliau plauks su 
ginklais į Egipto uostus.

Maskvoje lankosr Irako dele
gacija. Per pietus, surengtus 

rov, pirmasis premjero pava
duoto jas ir politbiuro narys, pa
sakė kalbą, kurioje žadėjo da
ryti viską, kad būtų pasiekta 
teisinga taiką ir kad konfliktas 
su Izraeliu būtų išspręstas ara
bams palankia prasme. Pavo
jinga padėtis Viduriniuose Ry
tuose kilo dėl Izraelio ir Ame
rikos elgesio, — pareiškė Mo- 
zurovas. Sovietų Sąjungai yra 
svarbu, kad arabų liaudis tęstų 
savo socialines reformas ir sti
printų savo prieš imperializmą 
nukreiptą tautinio išlaisvinimo 
kelią.

Stebėtojai nurodo, kad Irako 
delegacijos iškvietimas į Mask
vą yra sovietų spaudimas Ira
kui netrukdyti visų sutartam 
karo paliaubų planui. Sovietams 
svarbu esą užbaigti konfliktą ir 
atidaryti Suezo kanalą.

Kinijos kariškių 
įtaka valdžioje

HONG KONGAS. — Komu
nistinės Kinijos radijo sto
čių klausytojai pastebėjo nau
ją ideologihį ginčą tarp Šancha
jaus radijo stoties ir Hupeh bei 

. Honon radijo stočių. Ginčas eina 
apie kariuomenės reikšmę re
voliucijoje. Šanchajaus stotis 
sako, kad kariškiai negali valdy
ti politikų, bet priešingai — 

proletariato partija turinti val
dyti kariuomenę. Honon radi
jas skelbia priešingas mintis. 
Abi pusės pagrindžia savo, pa
reiškimus Mao Tse Tungo raš
tais ir jo kalbų citatomis.

Šanchajaus revoliucinis komi
tetas yra vienas nedaugelių, kur 
politinę galią išlaikė kultūrines 
revoliucijos nepaliesti politikai. 
Komitete yra du žymūs Kinijos 
komunistai, Mao Tse Tungo 
žmonos bendradarbiai, politbiu- 
ro nariai. Kitose provincijose 
po kultūrinės revoliucijos val
džion atėjo kariuomenės įgulų 
vadai ir ten liko iki šiol laiko.

Kambonijos kariuomenėje keturi kareiviai karininko buvo nubausti už vagystę šliaužti ant pilvo 
t Kiti kareiviai iš nubaustojo šaiposi.

riaus George Romney, dabartkl į WASHINGTONAS. — Amerikos ir Ispanijos sutartis, su- 
nio miestų ir butų sekretoriaus, kėlusi nemažai priekaištų senate ir spaudoje, vakar buvo pasi- 
žmona. Ji nedidele balsų dau-^ rašyta. Sutartis pratęsia 5-kiems metams Amerikos teisę lai- 
guma nugalėjo kitą respubliko-,kyti-Tspanijoje karines bazes. Sutartį pasirašė E—---- 
ną ir dabar rudenį turės susi- reikalų ministeris Gregorio Lopez Bravo ir vai 
kirsti su demokratų atstovu 
sen. Hart.

HYANNIS PORT. — šio mie
sto, kur gyvena Kennedžių šei
ma, policijos vadas jau prieš ke
lis mėnesius įspėjo Kennedžius, 
kad jų vaikai sueina su bloga 
kompanija, su narkotikus nau
dojančiais jaunuoliais. DuKen- 
nedžių; šeimos jaunuoliai buvo

William Rogers. Valstybės departamentas ats 
pilną sutarties tekstą prieš sutartį pasirašant, 
reikalų komitetas negavo progos svarstyti šios] sutarties prieš 
jos pasirašymą.

Kai kas laiko šitokį vyriau
sybės pasielgimą nepateisinamu. 
Amerikos liberalinė spauda vis 
neužmiršta, kad Ispaniją valdo 
‘‘pasenusi fašistinio, periodo re-

a”, kaip išsireiškė “New

SPROGIMO HIROSIMOS MIESTE f
HIROSIMA. — Vakar 8:15 vai. ryto Hirosimoje, Japonijoje 

sustojo visas judėjimas, šventyklos varpas ėmė skambinti ir visi 
gyventojai nulenkė galvas, prisimindami miesto žuvusius. Vakar 
sukako 25 metai nuo pirmos atominės bombos sprogimo Hirošimos 
mieste. Amerikos bomba “teturėjo” 20,000 TNT stiprumo, ta
čiau nuo sprogimo žuvo 65,000 gyventojų ir tūkstančiai buvo 
visam gyvenimui sužaloti. Sprogimas iš Hirošimos paliko tik 
griuvėsių krūvą. Jąpbnijai po sprogimo nepranešus apie besą
lyginę kapituliaciją, Amerikos prezidentas Trumanas įsakė nu
mesti dar vieną bombą ant Nagasaki miesto. Tas buvo pada
ryta po trijų dienų rugpiūčio 9 d. Tos dvi bombos visai sugriovė 
6.5 kvadratinių mylių miesto plotą.

miš. Policija buvo nusamdžiu- 
sį į hipį panašų jauną agentą, 
kuris neišaiškino narkotikų gau
jų-

LOS ANGELES. — Preziden
to Nixono pareiškimas, padary
tas netyčia, kad “Mansonas yra 
kaltas” vis išnaudojamas teis
mo salėje. Hipių gynėjas pa
reikalavo, kad prezidentas bū
tų pakviestas liudininku. Trys 
merginos, kaltinamos žmogžu
dystėmis, rėkavo teismo salėje: 
“Kam reikalingas šis teismas, 
jei pats prezidentas sako, kad 
mes kaltos”.

ADENAS/— Prietaringi šiau
rės Jemeno ūkininkai, musul
monai, puolė Sanos mieste ke
lis teatrus, kaltindami juos, kad 
nepadorumas ir linksmybės už
traukė didelę sausrą Jemeno 
ūkiuose.

Nauji debatai 
dėl gynybos raketų
WASHINGTONAS. — Sena

te vėl prasidėjo debatai dėl 
Amerikos gynybos raketų siste
mos. Senatorius Jacksonas, gin
kluotų jėgų komiteto narys, tvir
tina, kad Amerika turėtų iš
plėsti gynybos sistemą, nes so
vietai vis daugiau stato puola
mųjų raketų. Dabar vykstan
čiose Vienoje derybose Ameri
kai būtų naudinga turėti pradė
tą dar vieną ginklų sistemą, nes 
derintis dėl ginklų apribojimo, 
daugiau kozerių turint, būtų ga
lima daugiau iš sovietų išside
rėti.

Sen. Jacksonas nurodė deba
tuose, kad sovietų raketos yra 
nukreiptos į Amerikos puolamą
sias raketas, kuriomis iki šiol 
Amerika galėjo atgrasinti bet 
kokį agresorių.

generalisimas " Franco. Ypatin
gai nepatinka kai kam prielai
da, kad Amerika šioje sutartyje 
pažadėjo Ispanijai derinti savo 
karinę politiką su Ispanija, rem
ti ispanų gynyba.

Senatorius Fulbrigtas tvirti
no, lead Amerikos vyriausybė, 
be kongreso Nutikimo jau anks
čiau yra įsivėlusi į karines avan
tiūras, nors Amerikos valdžios 
sistema aiškiai duoda kongresui 
teisę svarstyti Amerikos įsipa
reigojimus svetimoms šalims.

Sutarties tekstas, kaip prane
ša jį matę, esąs neaiškus ir at
skirus sakinius galima įvairiai 
aiškinti. Ispanija veda nesim
patingą užsienio politiką Afri
koje, kur ji tebeturi kolonijų ir 
spaudžia juoduosius vietinius 
gyventojus. Gali kilti ginkluo
tas konfliktas tarp Ispanijos ir 
Maroko bei Alžiro. Ispanai tu
ri sąskaitų ir su Britanija dėl 
Gibraltaro. Todėl nemažai Ame
rikos politikų galvoja, jog vy
riausybei nereikėjo pažadėti Is
panijai karinės paramos.

Iš kitos pusės, Viduržemio jū
ra yra labai svarbi pasaulio vie
ta. Ispanijos strateginė padė
tis Europoje, jos išėjimas į Vi
duržemio jūrą ir į Atlanto van
denyną yra labai parankus Ame
rikos aviacijos ir karo laivyno 
jėgoms. Siaurėjant Amerikos 
bazėms Afrikoje, vis svarbesnės 
darosi ispanų bazės. Europos 
karo atveju Ispanija turėtų su
vaidinti nemažą vaidmenį.

Bona ir Maskva 

 

ieško kompromiso

karų Vokie- 
fijos-Sovietų Sąjungos derybo
se pasireiškia dvi skirtingos di
plomatinės linijos. Sovietai vis
ką nori daryti labai slaptai, o 
vokiečiai mėgsta papasakoti 
spaudai apie derybų eigą. Dėl 
to, sovietų užsienio reikalų mi- 
nisteris Gromyko esąs labai ne
patenkintas.

šiuo metu specialistai ieško 
tinkamų žodžių, kurie sutartyje 
dėl nepuolimo ir jėgos nevar
tojimo, išreikštų abiejų valsty
bių pažiūras. Svarbiausią gin
čų objektą sukeliąs abiejų Vo
kietijų sujungimo principas. So
vietai žodžiu tokį principą pri
pažįstą, tačiau nenorį jo raštu 
pareikšti. Vokiečių delegatai 
gavę iš Bonos instrukcijas ne
pasirašyti tokios sutarties, ku
ri aįškiai nepaliktų vietos even- 
tuliam dviejų Vokietijų sujun
gimui.

Kitas klausimas, dėl kurio 
ieškoma tinkamos formulės, yra 
Vakarų Berlyno padėtis. Vokie
čiai siūlo tokį planą. Vokietija 
parašytų laiškus trims vakarų 
sąjungininkams, užtikrindama 
juos, kad nepuolimo sutartis su 
sovietais nepalies sąjungininkų 
teisių ir atsakomybės Berlyne. 
Sąjungininkų atsakymas į .tą 
pareiškimą sutvirtintų vokiečių 
pažiūra ir laiškai būtų prijung
ti priedais prie sutarties su so- 
vi etais teksto.

♦ Prancūzija vakar išsprog
dino dar. vieną vandenilio bom
bą. Tai jau 8-tas prancūzų 
sprogdinimas.

♦ Britanija pareiškė Ameri
kai susirūpinimą dėl nuodingų 
dujų raketų skandinimo Atlan
to vandenyne {dano. Ypač susi
rūpinusios Bahama ir Bermuda; salas Ky. '

♦ Praėjusią savaitę P. Viet
name žuvo 78 amerikiečiai ir 659 
buvo sužeisti.

Italijoje sudaryta nauja vy
riausybė.1 Naujas premjeras 
Emilio Colombo įteikė preziden-

PARYŽIUS. — Vakar Pary
žiuje prasidėjo nauja derybų su 
Hanojaus ir Viet Congo delega
cijomis dalis, atvykus naujam 
delegacijos vadovui, ambasa
doriui Bruce. Amerikos delega
cijai per visą derybų laiką va
dovauja jau ketvirtas asmuo. -•'1

Niekas negalvoja, kad amba
sadoriaus pakeitimas pagyvins 
derybų eigą. Komunistai vis 
reikalauja, kad Amerika palik
tų Pietų Vietnamą Hanojaus 
malonei. Komunistai siūlo suda
ryti Saigone koalicinę valdžią, 
kurioje komunistai turėtų didelį 
balsą. Dabartinė Saigono vy
riausybė tokioje koalicijoje ne
galėtų dalyvauti, ypač preziden
tas Thieu ir -

Daug buvo rašyta ir kalbėta, 
ar reikėjo JAV panaudoti ato
mines bombas prieš japonų mie
stus. Sakoma, kad bombos su
trumpino karą. Japonai būtų 
dar ilgai nepasidavę ir kietai gy
nę savo salas. Bombos privertė 
japonus kapituliuoti. Tą pri
pažįsta ir japonų istorikai. Tik 
Sovietų Sąjungos propagandis
tai mėgsta tvirtinti, kad japo
nai pasidavę dėl sovietų įsto
jimo į karą.

Amerika pirma surado, kad 
atomo skaldymas sukelia milži
nišką energiją, kurią galima pa
naudoti kaip baisų ginklą. Ame
rika norėjusi parodyti pasauliui, 
kad reikia baigti visus karus ir 
statyti pastovią taiką. Bombos 
numetimas turėjęs parodyti ir 
rusams, kad jie sumažintų sa
vo reikalavimus Europoje. Pre-

nepaskelbtas. Parlamentas tu
ri naują vyriausybę patvirtinti 
iki rugpiūčio 15 d.

♦ Grupė kongreso narių ragi
na diplomatą David Bruce, pa
skirtą vadovauti delegacijai tai
kos derybose Paryžiuje, atsista
tydinti dėl to, kad prezidentas 
Nixonas savo pareiškimais pra
ėjusio ketvirtadienio spaudos 
konferencijoje surišęs delegaci
jos vado rankas. Prezidentas 
pareiškė, kad jis nesutiks su 
koalicine vyriausybe Saigone:

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
iki šių metų galo į karinę tar
nybą numatoma pašaukti 39,000 
vyrų.

Amerika įsitikinusi, kad lai
kas dirba jos naudai. Ameri
kos delegatai nurodo, kad stip
rėjant Pietų Vietnamo kariuo
menei, pasitraukiant amerikie
čiams, ■ komunistams ateityje 
bus daug sunkiau derėtis, kai 
prie derybų stalo sėdės stiprios 
ir savim pasitikinčios Saigono 
valdžios atstovai.

Amerikos taikos formulė yra 
skirtinga nuo komunistų tuo, 
kad nors neprieštaraudama ko
alicinės vyriausybės idėjai, Ame
rika siekia pačių gyventojų, pie
tų vietnamiečių, laisvo apsi
sprendimo. Pietų Vietnamui 
valdžios primesti negali nei Ha
nojus nei jokios taikos konfe
rencijos. Dėl Thieu ar Ky ame
rikiečiai daug nesipriešintų, jei 
būtų iš ko sudaryti stiprią Sai
gono valdžią. Abu kariškius re
mia P. Vietnamo kariuomenė, 
šiuo metu stipriausia politinė 
ir moralinė jėga.

jo, kad tokio baisaus ginklo 
pademonstravimas padarys Ru
siją sukalbamesnę.

Amerikos bombos monopolis 
neilgai truko. Sovietų Sąjunga 
išbandė savo pirmą bombą 1949 
m. rugpiūčio mėnesį. Britanija 
išbandė savo bombą 1952 m. 
Prancūzija susprogdino pirmą 
bombą 1960 m., o Kinija — 1964 
m. šiandien jau penkios valsty
bės turi tuos baisius ginklus ir 
galėtų sunaikinti visą pasaulį.

Bombos turėjimas Amerikai 
nedavė jokių laimėjimų. Kini
joje įsigalėjo komunizmas, so
vietai išsiplėtė Europoje ir ėmė 
plėstis į Viduržemio jūrą. Ame
rikiečiams jau teko kovoti prieš 
komunizmą Korėjoje ir, Vietna
me. Atomo monopolio duota 
Amerikai galia buvo nepanaudo
ta, o dabar jau per vėlu ją pa
naudoti.

‘ Prieš gynybos raketų siste
mos didinimą pasisakė sen. John 
Sherman Cooper iš Kentucky. 
Jis tvirtino, kad tos raketos vis- 
tiek negalės sulaikyti sovietų 
puolamųjų raketų. Jis siūlo 
nestatyti plačios sistemos, bet 
sustiprinti Amerikos puolamųjų 
raketų lizdų gynybą. Cooper 
nurodo, kad neapsimoka leisti 
lėšų tokiam ginklui, kuris iš 
anksto yra laikomas neveiks
mingu.

ATLANTA. — Kilus ginčams 
dėl armijos nuodingų dujų tran
sportavimo per pietines valsti
jas, norint jas paskandinti At
lanto vandenyne, Georgijos gu
bernatorius Maddox pasisiūlė 
pats važiuoti su tuo dujų trau
kiniu, tuo parodydamas pasiti
kėjimą, kad armija viską suor
ganizavo be jokio pavojaus ge
ležinkelio apylinkėms.

SAIGON AS. — Vietname din
go generolas VanThien. Mano
ma, kad lėktuvas, kuriuo jis 
skrido iš Da Nango į Saigoną, 
nukrito.

Suomijos generolas Ensio Stilasvuo 
tapo Jungtiniu Tautų paliaubų prie
žiūros organizacijos vadu Viduriniuo

se Rytuose, pasitraukus gen. Odd 
Bull

BEIRUTAS. — Arabų valsty
bių ir organizacijų suskilimas 
dėl taikos plano, pasiūlyto Ame
rikos, yra toks didelis, kad Jor
dane įvyko susišaudymas tarp 
arabų partizanų, kurie palaiko 
planą, ir tų, kurie jį atmeta. 
Jordanas ir Egiptas, kurie dau
giausia nukentėjo nuo Izraelio, 
sutiko su Amerikos planu. Juos 
remia ir kelios nedidelės pales
tiniečių organizacijos Jordane. 
Pagrindinės partizanų grupės 
planą pasmerkė kartu su Irako 
valdžia, Alžiru ir Jemenu.'

Susišaudymas tarp partizanų 
grupių įvyko Irbido mieste, 
Jordane. Vienas arabas žuvo ir 
keli buvo sužeisti. Manoma, kad 
dabar prasidės keršto veiksmai 
ir bus daugiau aukų.

Reikalauja visų 
kalinių paleidimo 
MONTEVIDEO. — Komunis

tinė Urugvajaus Tupamaros or
ganizacija, kuri pagrobė du už- 
sieniečiūs: brazilą Dias Gomi- 
des ir amerikietį Dan Mitrione, 
jau trečią kartą kreipėsi į Uru
gvajaus vyriausybę, reikalauda
ma paleisti iš kalėjimų visus po
litinius .kalin ius.' Teroristai pa
žada tada paleisti du pagrobtuo
sius.

Urugvajaus vyriausybė pasiū
lė tartis dėl pagrobtųjų per sa
vo tarpininkus, tačiau teroristai 
reikalauja “tik” visų kalinių pa
leidimo. Pagrobtas brazilas bu
vo Brazilijos konsulo padėjė
jas, o amerikietis tarnavo Tarp
tautinio Išvystymo Agentūroj 
ir buvo Urugvajaus policijos pa
tarėjas. Jis dabar teroristų yra 
tardomas api*e policijos taktiką 
ir jos organizaciją. Amerikietis 
Mitrione pagrobimo metu buvo 
sužeistas.



PASTOVŪS TALKININKAI IŠLAISVINTI
PAVERGTAS TAUTAS

šio krašto politikoje daly
vaują asmenys yra pakanka
mai informuoti apie pavergtų 
tautų būklę ir reikalų jas išlais
vinti iš rusų bolševikų jungo. 
Tiek per genocido parodų Či
kagoje, tiek per paradus pa
vergtųjų tautų savaitės bandė
me pritraukti iš visuomenės 
daugiau rėmėjų mūsų kovoje 
už išlaisvinimų Lietuvos ir ki
tų tautų. Malonu konstatuoti, 
kad turime čia pat Čikagoje pa 
stovių talkininkų intelektualų 

' tarpe, kurie pagrobtų kraštų 
tragedija giliai atjaučia ir savo 
iniciatyva niekieno neragina
mi ir neprašomi, vien supras
dami ir įvertindami laisvę tau
tų gyvenimej remia pastoviai 
išlaisvinimo reikalų.

štai vienos komercinės ko
legijos Čikagoje studentų pri
imta rezoliucija:

We devoutly believe that it 
is in keeping with the Ameri
can traditions that we highly 
resolve that Poland, Germany, 
Estonia, Latvia, Lithuania, 
Czechoslovakia, and all other 
Captive Nations ought, to be 
free — that they should have 
the same privileges of free 
men that we as Americans en
joy.

We believe in the Golden 
Rule!

We also believe that it is our 
solemn, sacred duty to aid the 
Rusian people to overthrow7 
their oppressors and aid them 
to regain their fundamental 
rights of freedom of the press, 
freedom of assembly, and 
freedom of worship.

We pray God to bless this 
Holy Grusade.

(Resolution passed Decem
ber 7. 1950).

ši rezoliucija yra išspaus
dinta ant kolegijos vokų, jau 
dvidešimt metų vartojamų 
korespondencijai. Laiškai su 
tokiais vokais yra nuėję net už 
geležinės uždangos. Iš ten ko
legija yra gavusi padėkos laiš
kų ir prašymų visomis priemo
nėmis remti išlaisvinimo dar
bą.

Nuo š. m. pavasario semest
ro toje kolegijoje pradėjo dės
tyti ir vienas lietuvių profeso
rius. Jam pradėjus darbą, po 
poros savaičių, kalegijos pre
zidentas sušaukė studentus, 
įžanginėje kalboje pažymėjo 
JAV užsienio politikos klaidas 
antrojo pasaulinio karo metu 
ir po jo, pabrėždamas, kad 
buvo kovojama dėl laisvės, o 
rezultate — pusė Europos, jų 
tarpe ir Pabaltijos valstybes: 
Lietuva, Latvija ir Esonija — 
pavergė rusų komunistų rau
donasis slybinas.
■ Po to kvietė lietuvį profeso
rių nupasakoti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą po pir
mojo pas. karo, Lietuvos lais
vės laikotarpį ir Lietuvos pa
vergimo eiga bei gyvenimo 
žiaurumus ir baisenybes po 
raudonųjų priespauda.

Vėl per vadinamą “Memo
rial Day
iniciatyva lietuvis profesorius 
buvo prašomas studentams pa
aiškinti tos dienos prasmę, čia 
jis vėl turėjo progos pabrėžti, 
kad JAV visuose karuose yra 
žuvę tik 650,000 kareivių, tuo 
tarpu, kai raudonasis komu
nistų teroras yra išžudęs virš 
devyniasdešimt milijonų žmo 
nių, tame skaičiuje t—• vieną 
trečdalį Lietuvos gyventojų, 
per savo 50 metų siautėjimą. 
Devyniasdešimt milijonų žmo-

į>

Briedis Yellowstone valstybiniame parke nelabai tebijo fotografo. Jis, matyt, prie žmoniy pripra
tęs, nes iv daug; ypač vasarį, čia privažiuoja.

Dar yra gerų žmonių
Tatai patyrė Mrs. Winnfred 

King,- kuriai 15-metė dukra 
bevažiuojant per juodžių gy
venamą distriktą Sacramento 
Bulvaro ir Lake Street kampe 
sustojus prie raudonų šviesų, 
nepilnametis juodukas pribė
gęs per atidarytą automobilio 
langą pagrobė rankinuką ir 
leidosi bėgti. Mrs. King pradė
jo šaukti kryžkelėje stoviniuo
jantiems, kad sulaikytų plėši
ką, bet nieką nieko nedarė, o 
ko greičiausiai visi pasišalino.

Ilgai netrukus jaunas negras 
Kenneth Gore, 26, iš 1261 W. 
71 Street atėjo jos rankinuku 
nešinas ir papasakojo, kaip jį 
gavęs. Važiuodamas paskui 
Mrsį King jis matė, kaip vagi
šius pagrobė jos rankinuką ir 
pastatęs automobilį prie gatvės 
šono jis pradėjo vagišių vytis, 
bet tas suskubo įbėgti į vieną 
namą. Jam besidairant kas to
liau daryti, iš to namo tas pats 
vagišius ištiesė rankinuką, sa
kydamas, • kad jo dėdė liepęs 
grąžinti, ir pats smuko atgal 
į vidų.

Karalius lenkų .valdžioj
Lenkų emigracinė žinių 

agentūra PAT Londone pa
skelbė “Lenkų respublikos 
preradento civilipės kancelia
rijos liepos 21 <1 komunikatą”, 
apie naujosios emigracinės 
lenkų valdžios sąstatą, kokį 
liepos 16 dieną sudaręs prezi
dentas Augustas Zaleskis, bū
tent; Zigmuntas Micbniewskis
— min. tarybos, pirmininku; 
prof. Jerzy August Gavenda — 
užsienių; brig. gen. Jan Lacho- 
wich — krašto apsaugos; Sta
nislaw 'Novak — iždo; prof. 
.Wieslaw Stralkowski — religi
nių reikalų, švietimo ir kultū
ros; monsinjoras Silvestras 
Karalius (Sylvester Karatus)
— teisingumo ministeris, ir t. 
t .Viana nutarė pasilaikyti, kaipo 

“vieno iš daugiausia nuostabių 
įvykių mano gyvenime” įrody-

PRISIKĖLĖ NUMIRĖLIS
Ar girdėjote tokią naujieną? 

Įvyko tai Brazilijoje.
Jose Pereira Viana, 30 m. vy

ras, arti Rio de Janeiro, buvo ly
dimas į Pendotiba kapines. Pa
lydovų tarpe buvo mirusiojo tė
vai, 2 broliai ir jo sužadėtinė, 
kuri visą laiką liejo graudžias 
ašaras.

Kai procesija artėjo prie ka
pinių, prisivijo ją jaunas vyras 
Agostinho De Branganca, buvęs 
mirusiojo draugas. Jis kreipė
si į kunigą, prašydamas leisti 
jam pažvelgti Į mirusįjį, su ku
riuo jis praleido kūdikystę ir 
kartu išaugo. Nenoromis paly
dovai sutiko.

Buvo atidarytas karsto vožtu
vas, kuriame gulėjo Viana tarp 
gėlių ir kt. karsto papuošalų. 
Visų dideliam nustebimui mi
rusysis nusižiovavo, atidarė akis 
ir atsisėdo.

Palydovai išbėgiojo į visas 
puses, o Viana atsikėlė iš karsto 
ir, būdamas pats apstulbęs, pa
prašė kavos puoduko. “Mirusy
sis” grįžo Į savo mažą farmą, 
kur jis gyveno su tėvais, čia su
sirinko jų draugai ir kaimynai, 
pasveikinti iš mirties prisikėlu
sį ir kartu pasidžiaugti. Buvo 
išgerta alaus, vyno-ir braziliškos 
batidos (cukraus nendrių spiri
to su citrinos sunka), Neapsi
ėjo ir be rakėtų džiaugsmui pa
reikšti.

Viena ir jo šeima atsisakė iš
duoti daktaro, pavardę,, kuris jį 
tikrino, kada jis buvo rastas lo
voje be sąmones, ir pripažino 
.mirusiu. Pasak. Vianos būtų ne
padoru pasielgti taip su dakta
ru, kuris gydė jų šeima, dažnai 

. nepaimdamaSį, net j okio hono
raro. Jis neturįs jokio pykčio 
šiam daktarui. , v •

Karstą, kuris kainavo $80.00, tikrino Dr; Klenda.

nių, tai yra. lygu Prancūzijos 
ir Anglijos visų gyventojų skai
čiui. Tai reiškia, kad tuose gy
venvietėse būtų išžudyti visi 
žmonės ir nei vieno nebūtų li
kę gyvo.

Dažnai ir visur primenama, 
kad Vokietijos naciai išžudė 
šešis milijonus žydų, o kad ko
munistai išžudė kelis kartus 
daugiau, tai nutylima. Kodėl?

Prie visokių progų stengia
mės mūsų iškiliuosius rėmėjus 
kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą pasikviesti ir jiems pareikš 
ti padėką ir pagarbą, kaip ir 
pridera, bet kažin kodėl nete
ko pastebėti, ar į genocido pa
rodos atidarymą arba paverg
tųjų tautų savaitės proga, bū
tų anos kolegijos vadovybė pa
kviesta, ar bent laiškeliu jai 
būtų pareikšta padėka ir įver
tinta jos talka, ne laikina, bet 
pastovi per tiek daug metų.

Dr. B. Vitaitis

Kad taip mums visiems leng
vai pavyktų iš mirties pabusti...

J. Ktr.

Ar bus trečias pasaulinis ka
ras?

— Ne, nebus. Bet kova dėl tai
kos bus tiek smurtinga, kad ne
bepaliks akmens ant akmenio.

kolegijos studentų

rugpiūčio 16 dieną,

BUCO SODE

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJI ENA S

Au koto jų sqrašas~
Č. Gedgaudo knygai “Mūsų 

praeities - beieškant”.
Dr. M. Devenis, Santa Moni

ka, Kalif. $100; Dr. J. š. Kriau
čiūnas, Toledo, Ohio $20; A. 
Ambraziejus, Los Angeles, Kai.; 
J. Balnionis, Čikaga, III.; Dr. 
Birutė Girnius, Detroit Mich.;
V. Janušonis Milwaukee Wis.;
VI. Kiaunė Easton Pa.; St. Ma
cys, Cleveland, O.; A. Mironas, 
Santa Monika, Kalif.; E. Mus
teikienė, Detroit Mich.; Anis 
Rūkas, Miami, Fla.; M. Senu
lis Patęrson N. J.; G. Tamku- 
tonis Čikaga UI.; Alf. Valavi
čius, Los Angeles, Kalif.; Iz. Va- 
syliūnas, Sommerville, Mass., 
po $15; kun. M. Preikšaitis, Los 
Angeles, Kalif., $10.

šios aukos yra Įneštos į San
ta Monikos Banko ein. sąskaitą 
Nr. 0009.

Laukiame daugiau aukų.

J. Kutra,
Komiteto ižd.

Piliulė nuo dantų gedimo
Amerikos dantistų sąjungos 

(ADA) pirmininkas Dr. Harry 
Klenda: pareiškė Britų dantis
tų dr-jos susirinkime Londone, 
kad numatomas vaistas nuo 
dantų gedimo, kurs bus išvirk 
ščiama, bet jau tikima, kad tas 
vaistas bus galimas gaminti ir 
piliulių formoje. “Tatai gali 
įvykti 'ar šioje dekadoje”, už-WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

m & to j o i m y

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS- IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISĄ LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ-

PIRKIYb JAV TAUPYMO BONUS

V

and then I said;
No machine can do my job better!.’*

Funny . •. how fast some jobs can disappear. Totally. 
And' permanently! That’s progress. It- brings problems. 
But it also brings opportunities. New jobs; new careers 
for those with the training to qualify. ,

You won't get tomorrow's jobs 
with yesterday's skills

Tomorrow’s jobs will be different. They’ll require dif
ferent skills. And you can get those skills by re-training. 
So-don’t wait for youi present, job to be replaced. Get 
the facts on re-training now. Visit the local office of your 
State Employment Service. r

Train now for tomorrow's jobs
Published u a p*>tu mt*»

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS

s.

8. Aguonėlės ,
9. Vakar vakarėlį

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

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

L Rinkinys lietu visky liaudies dainelių Ir šokią, 16 psl. Ririkinyle 
yra šios, dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

2. Suktinis I 
Suktinis II 
Kokietka 
Pad ispanas 
Vengerka 
Klumpakojis

Šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

s

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

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

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekj arba Money Orderį tokiu adresu: - 

NAUJIENOS, 1739 So, Halsted St^ Chicago, Illinois 60608.
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akis yra balta, 
su juo mainy-

“žmo-

Kada nors genialus dailininkas turės įamžinti 
tuos vaizdus

Miesty oro užteršimas charakteringas ne tik Amerikai, Kairėje matomas Sidnėjaus, Australijos miesto vaizdas, o 
dešinėje — Tokijo miestas, kur rūko ir dūmy1 išinys šimtus žmoniy pasiuntė j ligonines.

nedegamoji spinta valdiškiems 
pinigams ir pašto ženklams lai
kyti. Apžiūrėjęs radau, kad pik
tadarys su stiklui piauti peiliu
ku nupjovė lango rėme stiklo 
kampą ir, nukrapštęs kitą, su 
kuriuo buvo užklijuotas stiklas, 
išėmė iš lango rėmo stiklo kam
pą ir įkišęs per txj kampą ran
ką, atkabino kablius, kuriais bu
vo užkabinti iš vidaus pusės lan
go rėmai. Po to įlipo į pašto 

® v-ko miegamąjį kambarį, ku
riame tuo laiku dešinėje pusėje 

i kambario miegojo pašto virši
ji įninkąs, o antroje pusėje, atski

roje lovoje, jo žmona. Tarp jų 
lovų buvo pastatytas vežimėlis, 
kuriame miegojo jų apie 1 me
tų'amžiaus vaikas. Pašto v-kas 

~ papasakojo, kad piktadarys iš 
Panašiu būdu buvo apvogti į jo B švarko kišenės paėmęs nuo

DANTIŠKOS SCENOS VILNIAUS MUITINĖJ F*“
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Nė kiek netrukus, iš 4,000 
metrų aukščio, lėktuvui iš lėto 
leidžiantis žemyn, pamatėme 
Trakų ežerą su Trakų pilimi, ta 
pačia, kurioje prieš gerą pusšeš
to šimto metų gyveno .Vytauto 
Didžiojo tėvas ir palangiškės Bi
rutės vyras. Tikrosios Lietuvos 
(Lithuania Propria), vadovas, 
žemaičių žemės gynėjas Kęstu
tis su šeima. Melsvame ežero 
veidrodyje Trakų palis eauiž- 
kaitoje savo raudonais ir bal
tais mtūrais aiškiausiai matė
si ir švietė, kaip ant delno iš
dėta. Istorija nepasako, kiek 
Kęstučiui truko raitam iš Tra
kų pasiekti Vilniaus pilį, lėktu
vas tą distanciją perskrido per 
keliolika minučių... Jau horizon
te ėmė ryškėti Vilniaus bokštų 
smaigaliai, pagaliau jo “bro- 
mos” ir pačioje miesto širdyje 
Gedimino kalnas su pilies bokš
tu, kurį kiekvienas lietuvis ne 
tik akimis, bet ir savo siela pa
žįsta. O štai apačioje jau ir Vil
niaus orlaukis-aerodromas su 
mažyčiais, iš aukšto stebint, pa
statėliais, kurie nedaug tepadi- 
dėjo ir žemę pasiekus.
Atėmė pasus, padarė beteisiais

Pirmasis įspūdis, tai tas pri- 
klus jausmas, kad vos įžengus į 
muitinės pastatą uniformuotas 
ruskis iš mūsų atrinko pasus, 
juos susidedamas į didelį port
felį. (Pasijunti esąs visiškas “be
ginklis”. Policinėje valstybėje 
pasas žmogui atstoja pačią sie
lą. Amerikoje visi be pasų ir 
niekam net į galvą neateina jo 
pasigesti, bet patekus kitapus 
Geležinės Uždangos pasas, ypa
tingai Jungtinių Amerikos Vals
tybių pasas, iš sykio pasidaro 
artimiausias draugas, kurio ne
tekimą ypač skaudžiai pajunti. 
Beje, pasą.grąžina tik paskutinę 
sekundę išskrendant ir jau į lėk
tuvą lipant, ir tai rusas prieš 
atiduodamas.- pasą jį7 dąj kęlis 

-kartus pasklaido ir kelis kartus 
patį nuo galvos iki kojų apžiū
ri...

Pirmasis į akis kritęs vaiz
das Vilniaus aerodrome neišdil
domai liks visam amžiui. Vaiz
das ir sujaudinantis, ir pritren
kiantis, kai pamatai tūkstanti
nę minią žmonių — vyrų, mote
rų, vaikų ir senelių, susirinku
sių aplinkui muitinės, pastatą 
kokių 70 turistų iš “Anapus” 
pasitikti. 'Ta pati tauta, tie pa
tys žmonės, buvę artimiausi gi
minės ir draugai, didžiausia 
dauguma tėvai, atkeliavę iš to
limų Lietuvos vietų pasitikti sa
ve aplankyti atvykusių, vaikų, 
sesės ir broliai, antros, trečios 
ir kelintos kartos gentys, o ne
retai ir karo audrų bei invazi
jos atplėšti ir okupacijoje likę

vaikai, dabar suaugę ir dažnas 
jau pražilę, atvykę fronto at
skirtų ir dalios tolyn nublokš-; 
tų savo tėvų pamatyti... !

Vaizdas kaip iš senovės 
graikų mitologijos

Kur kitur pasaulyje tokius; || 
vaizdus rasi, kad šeimų nariai 
po daugiau kaip bertainio šimt
mečio negali laisvai vieni kitus 
aplankyti, vieni pas kitus nu
važiuoti ir po tiekos metų bei 
pergyvenimų kiek norėdami pa
sisvečiuoti !... x

Gėlės, ašaros, šūkavimai, at
pažintų brangių veidų vieni ki
tiems rodymai, vardais šauki
mas, skepetėlėmis mojavimai, 
žinantieji sako, kad panašios 
scenos vyksta aname pasaulyje, 
kai mirusiųjų vėlių prie Letos 
upės krantų pasitikti ir rojun 
pasiimti susirenka ištisos gent- 
kartės seniau tenai iškeliavusių
jų šešėlių. Dar, kiek žinau, joks 
dailininkas nebandė, bet sykį at
siras toks dailininkas, kurs šias 
scenas įamžins pavaizduodamas 
sovietinio barbarizmo sukurtos 
žmogaus nužmoginimo aplinkos 
reginį.
Varginanti procedūra muitinėje

Prasidėjo muitininkų proce
dūra, kuri gal dėlto ir tiek ne
žmoniškai užsitęsiama, kad lau
ke belaukiančios minios saviškių 
nesulaukusios išsiskirstytų. Po
ra muitininkų dėl 70 asmenų! 
Neskubėdami knaisiojasi po če
modanus ir rankinukus, teirau
jasi dėl ko ne kiekvieno atsi
vežamo daikto. Skareles vi
siems atėmė, palikdami tik po 
tris. Vienas daktaras vežė sa7 
vo artimui Vilniaus chirurgui 
Belgijoje nupirktą mediciniš
kiems tyrimams reikalingą apa
ratą. Nepaisant daktaro aiški
nimų, muitininkas rusas apara
tą sukonfiskavo, pareikšdamas, 
kad grįždamas daktaras apara
tą gaus atgal. Mus kratė ir tik
rino viena lietuvaitė ir du uni
formuoti ' rusai.: Kanadiečių tu
ristų tarpe buvo bobelių, kurios 
atrodė pačios nežinojo, ką savo 
čemodanuose veža ir kiek pinigų 
turi, “žiūrėkite patys, skaičiuo
kite patys”, net savo pinigines 
paduodamos maskoliams kalbė
jo.
„Pagaliau, perkošti ir iškošti 
jau galėjome išeiti iš muitinės 
į lauką, kur mus apspito saviš
kiai. Sunku aprašyti tos scenos 
— susijaudinimą, ašaras, karš
tus bučiavimus, glamonėsius. 
Mūsų grupei lydėti prisistatė 
dvi Inturisto tarnautojos lietu
vaitės ir buvome pakrauti į au
tobusus, kurie mus nuvežė į Vil
niaus miestą, į užsienio turis
tams pastatytą garsųjį Gintaro 
viešbutį. J. Pr.

(b. d.)

STASYS TRINKA

BUVUSIO KRLMINALINĖS POLICIJOS

TARNAUTOJO ATSIMINIMAI

(Tęsinys)
Kaip vienas ūkininkas 

nusimąinykavo arkliais

1935 metais iš Pakruojaus po
licijos* buvo gauta telefonogra
ma, kad vienam ūkininkui (pa
vardės neprisimenu), gyvenan
čiam Lygumų valse., Šiaulių 
apskr., važiuojant iš Pakruojaus 
jomarko į namus ant jo užpuolė 
2 ginkluoti plėšikai ir atėmė 100 
litų, kuriuos jam buvo davusi 
žmona arkliui nupirkti. Apžiū
rint įvykio vietą, nustatyta, kad 
jis buvo apiplėštas ant vieške
lio, einančio iš Pakruojaus į Ly
gumus, apie 5 kilometrų atstu
me nuo Pakruojaus miesto. Pa
gal nukentėjusio parodymą plė
šikai atėjo iš miško, kuris buvo 
abiejose vieškelio pusėse. Po 
apiplėšimo plėšikai . menamai 
grįžo į tą patį mišką. Kadangi 
prieš keletą dienų buvo prisni- 
gę sniego, tai jeigu plėšikai bū
tų atėję ir grįžę į mišką, būtų 
likę jų pėdsakai. Tačiau jų ne
buvo. Kai nukentėjusi paklau
siau, kaip plėšikai atrodė, atsa
kė, kad nežinąs, nes plėšimo me
tu jis iš išgąsčio į plėšikus ne
žiūrėjęs jr buvęs atyirtęs rogė
se aukštielninkas. Man kilo įta
rimas, kad tas ūkininkas kažko
kiais sumetimais išgalvojo plė
šimą, kurio visai nebuvo, Pra
dėjus tyrinėti buvo sužinota, kad 
minėtas ūkininkas Pakruojaus 
mieste jomarko metu su čigo
nais mainęs arkliais. Atsirado 
liudininkų, kurie matė, kaip tas 
ūkininkas su čigonais 2 ar 3 kar
tus mainė arkliais. Suvedus tą 
ūkininką su liudininkais akis- 
taton, jis prisipažino, kad nie
kas jo neapiplėšė ir kad jis tai 
išgalvojęs, nes bijojęs žmonai 
pasakyti teisybę, kad mainyda
mas. su čigonais arkliais pra
radęs daug pinigų.

Papasakojo, kad atvykęs į jo- 
mąrką iš vieno čigono už 50 litų 
nupirko gana gerai atrodantį 
arklį. Jam bevedant arklį per 
turgavietę, prie jo priėjęs ki-

yoa to hdp prevent

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

• $ , •

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,50 doL

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, "piešiniais ir ornamentais. 56 psL. 
Kainuoja 2.00 doL

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų,' apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. DaiL J. Pilipausko iliustruota, 64 psl., kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 doL

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psL, kaina 2 doL

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje.'.. Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

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

tbrm t gi t n Crush ill

hold mtrrhn till cold. Be «irt 
to drown all cumpfiro.

tas čigonas ir jjasakęs: 
gau, pažiūrėk kc kį arklį tu nu
pirkai, jis yra a it yienos akies 
aklas”.

Ūkininkas apž arėjęs nupirk
to arklio akis ir pamatęs, kad iš 
tikrųjų jo viena 
Čigonas pasiūlęs
ti arkliais ir paprašęs 15 litų 
priedo. Sutikęs.! Ūkininkui be- 
sivedant išmainytą arklį prie jo 
priėjęs trečias čigonas ir pasa
kęs : “žmogau, pažiūrėk ant ko
kio arklio tu išm 
— jis raišas”.. ■

Jis apžiūrėjęs 
lį ir pamatęs, kad jis tikrai yra 
ant vienos kojos 
čiau nepastebėjęs, čigonas pa
siūlęs mainyti $u juo arkliais 
ir paprašęs irgi' 
Sutikęs.

Bevedant išmainytą arklį, prie 
jo priėjęs dar vienas čigonas ir 
pareiškęs: “žmogau, tave apga
vo — tu gavai dusulingą arklį 
ir su juo jokio -darbo negalėsi 
dirbti”. i

IPamatęs, kad arklys tikrai yra 
dusulingas, jis supykęs jį par
davęs už 30 litų į kažkokiam či
gonui. Kadangi 'bemainydamas 
su čigonais arklius jis praradęs 
50 litų, tai,bijodamas žmonai pa
sakyti teisybę, sugalvojęs pra
nešti policijai, kad jį buvo už
puolę plėšikai ir atėmę iš jo pi
nigus.

Tuo reikalu padaryta kvota bu
vo pasiųsta Taikos teisėjui, pra
šant už melagingą pranešimą 
ta ūkininką nubausti.
Skirsnemunės pašto įstaigos 

apvogimas
1934-1935 metais Jurbarko 

mieste ir apylinkėje buvo pa
pildyta daug vagysčių, kurių vie
tos policijai nepavyko išaiškinti. 
Visos vagystės būdavo papildy
tos tarp 12 ir 2 valandos nak
ties, kai žmonės miegodavo. 
Vagis buvo labai drąsus ir vi
suomet vartodavo tuos pačius 
metodus, būtent, nakties metu, 
priėjęs prie namo lango, su stik
lui piati peiliuku išpiaudavo iš 
lango rėmo stiklo kampą. Po 
to, nukrapštęs kitą, .su kuriuo 
buvo užklijuotas langas, išim
davo stiklo kampą ir, įkišęs ran
ką, atkabindavo kabliukus, ku
riais lango rėmai buvo užkabin
ti iš vidaus pusės. Nusiavęs ba
tus, kad nebūtų triukšmo vaikš
čiojant po kambarius, įlipęs per 
langą į butą vagis pavogdavo 
rūbus ir kitus vertingesnius 
daiktus.

Apvogęs kokį nors asmenį, 
jis pasišalindavo. Jei kas iš na
miškių išgirsdavo jį- vaikščio
jant po kambarį ir paklausda
vo, kas vaikščioja, atsakydavo, 
kad savas. Jis buvo tiek drąsus, 
kad keliose vietose po papildy
tų vagysčių, išnešęs iš buto pa
vogtus daiktus, sugrįždavo į 
butą ir kam nors iš miegančių 
pajudindavo kojas ir pasakyda
vo “sudiev”. Iki miegantis pa
busdavo iš miego ir susiorien
tuodavo, kas jį išbudino iš mie
go, jis dingdavo nakties tam
sumoje. Vėliau paaiškėjo, kad 
jis buvo labai pavojingas, nes 
eidamas vogti visuomet buvo 
ginkluotas. Tad, jei kas būtų 
mėginęs jį sulaikyti, būtų nušo
vęs. • -.

linei savo arklį

išmainytą ark-

■aišas, ko anks-

15 litu priedo.

Jurbarko miesto burmistro ir 
kitą turtingesnių to miešto gy
ventojų butai bei Raudonės, o 
vėliau ir Skirsnemunės pašto 
įstaigos.

Būdamas tarnybos reikalais 
Jurbarko mieste, gatvėje suti
kau einantį Kauno Apygardos 
Teismo Prokuroro Padėjėją Bu
roką, kuris man papasakojo, k.ad 
yra gautas pranešimas, jog pra
eitą naktį nežinomas piktada
rys apvogė Skirsnemunės pašto 
viršininko butą ir, paėmęs iš jo 
švarko kišenės nuo nedegamos 
spintos raktą ir nuėjęs į pašto 
skyrių iš ten pavogęs apie 200 
litų valdiškų pinigų ir pašto žen
klų. Burokas man pasakė, ka'd 
pašto v-ko pranešimas nelabai 
patikimas, nes jis esąs šaulių 
Būrio vadas ir esąs visuomet 
ginkluotas. Tad jis nelabai ti
kįs, kad kas- galėtų apvogti jo 
butą ir pašto įstaigą. Jam vi
są ta istorija atrodanti keista. 
Įsakė jis man nuvykti į Skirs
nemunę ir ištirti kaip iš tiesų 
te;n buvo.

Kriminalinės Policijos Rasei
nių rajono viršininkas buvo iš
vykęs atostogų, tai šią kvotą 
teko man vesti. Prieš vykda
mas į Skirsnemunę, telefonu pa
skambinau pašto-v-kui, kad nie
ko neliestų iki atvyksiu. Ka
dangi nuo Jurbarko iki Skirsne
munės yra tik 8-9 kilometrai, 
tai gavęs iš valse, valdybos pa
stoti po poros valandų atvykau 
į Skirsnemunę. Apžiūrėjęs įvy
kio vietą, radau, kad viename 
medinio namo gale buvo pašto 
v-ko butas, kuris susidėjo iš 
dviejų kambąrių ir virtuvės, o 
antrame namo gale buvo pašto 
įstaiga, kurioje buvo pastatyta

nedegamos spintos raktą ir, nu
ėjęs į pašto įstaigą, atrakinęs 
nedegamąją spintą ir iš jos pa
vogęs valdiškus pinigus ir paš
to f ženklus. Be to, iš esančios 
jo miegamajam kambaryje spin
tos pavogęs jo ir jo žmonos rū
bus. Pašto v-kas vagystę pa
stebėjęs tik ryto metą, kai pa
matęs, jog jo miegamojo kam
bario langas yra atidarytas ir 
iš į jo išpjautas stiklo kampas. 
Jis buvo labai nustebintas, kad 
nei jis, nei jo žmona nieko ne
girdėjo. Jei būtų girdėjęs, tai 
būdamas šaulių būrio vadu, bū
tų; vagį sutvarkęs, nes prie lo
vos turėjęs pasidėjęs karišką 
šautuvą, o po pagalve pistoletą. 
Iš-surinktų žinių paaiškėjo, jog 
pašto, v-kas buvo rimtas ir savo 
pareigas atlikdavo gerai.

Apžiūrėjęs langą, pro kurį 
piktadarys įlipo į pašto v-ko mie
gamąjį kambarį, ant lango sti
klo radau paliktus piktadario 
aiškius pirštų nuospaudus. Paš
to skyriuje, ant metalinės dė
žutės, kurioje buvo laikomi me
taliniai pinigai, irgi radau pirš
tų nuospaudus, kuriuos su dak- 
tiloskopijos įrankių pagalba pa
ėmiau prie kvotos ištyrimui. Ka
dangi pašte dirbo tik pašto v-kas 
M'ikelkevičus ir laiškininkas

Juozas Bučinskas, tai iš jų pa
ėmęs pirštų nuospaudus garlai
viu nuvažiavau į Kauną į Krim. 
Policijos Identifikacijos skyrių, 
kad patikrintų paliktus nusi
kaltimo vietoje ant lango ir 
smulkiems pinigams laikyti me
talinės dėžutės pirštų nuospau
dus. Patikrinus paaiškėjo, kad 
pirštų nuospaudai yra kažkokio 
svetimo žmogaus.

Praslinkus kuriam laikui, 
agentūros keliu buvo suži
nota, kad vienas pilietis, ku
rio pavardė kiek prisimenu bu
vo Kokanauza, gyvenantis Kau
no priemiestyje Vilijampolė, už 
vagystes jau buvo teismo baus
tas. Jis dažnai su garlaiviu iš 
Kauno vykdavo į Jurbarką ir 
iš ten parsiveždavo įvairių rū
bų. Kauno Kriminalinės Poli
cijos valdininkams padarius jo 
bute kratą, buvo rasta labai 

daug įvairių vogtų rūbų ir du 
pistoletai, iš kurių vienas buvo 
^Parabelum” 9 kalibro, o kitas 
7.65 kalibro. Kvočiamas jis 
Skirsnemunės pašto ir kitose va
gystėse prisipažino. Buvo su
imtas ir perduotas teismui.

(Pabaiga)

• Vyras niekada nežino, kaip 
pasakyti Iki pasimatymo, o mo
teris nežino kada pasakyti Iki 
pasimatymo, Helen Rowlison.

• Tik Anglijoj yra galima 
per vieną dieną turėti visų me
tų klimatą. Claude Debussy

e žodžiai kaip vitaminai. Juos 
nuriję tikimės, kad viduje turi
me ką nors vertingo.

NAUJIENŲ

įvyks sekmadieni, 
rugpiūčio "16 dieną
BUČO SODE

Willow Springs, 111.

Visi kviečiami dalyvauti

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

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

Savininkas lietuvis.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

k
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.

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

UNIVERSAL
«

M - SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kode! Brizgys turėtų vengti tiesos?
Praeitą mėnesi Romoje buvusieji lietuviai maldinin

kai tvirtina, kad Italijos sostinėn nuvažiavusieji, Vati
kane ir Šv. Petro bazilikoje, iškilmėse ir pamaldose da
lyvavusieji tikintieji lietuviai nieko negirdėjo apie Lietu
vių Kankinių koplyčią. Romą pasiekusieji ir apeigose 
dalyvavusieji čikagiečiai meldėsi, matė ir kalbėjo apie 
Lietuvių Koplyčią, apie Mater Misericordiae — Gailes
tingąją Motiną, bet niekas neužsiminė apie Lietuvių Kan
kinių Koplyčią. Iškilmių ir maldų metu niekas nekalbėjo 
apie komunistų nukankintus katalikų dvasiškius, niekas 
nieko nesakė apie okupanto nukankintus ir dar šiandien 
kankinamus mūsų tautiečius.

Brooklyne leidžiamas katalikų pranciškonų “Darbi
ninkas” paminėjęs apie popiežiaus susitikimą su nuvy
kusiais lietuviais, klausinėjo sugrįžusių ir pro New Yor- 
ką pravažiavusių maldininkų, kaip ten Vatikane buvo su 
Kankinių Koplyčia. Įžanginiame straipsnyje “Darbinin- 
ko” redakcija visą šitą reikalą šitaip aptaria:

“Bet parvykusieji negalėjo patvirtinti, kad kop
lyčia buvo tokia., kokios buvo laukiama — kad ji bus 

. “Lietuvos kankinių koplyčia”. To nėra.
Paliko plati dirva spėliojimam — kodėl? Tarp jų spė
liojimui, kad tai nutiko dėl diplomatų vengimo su- 
rūstinti . kankinių kankintoją”. (“Darbininkas”, 
1970 m. liepos 22 d., 3 psl.). - Y K
Koplyčios šventinimo proga buvo išleista lietuvių ir 

italų kalbomis 20 puslapių programa (16 psL iškilmių 
tvarkos, komitetų ir jų narių vardu, o 4 psl. storesnio 
spalvoto popieriaus viršelis) “Lietuvių koplyčios šv. Pet
ro bazilikoje šventinimas”.’Joje surašyti visa šventinimo 
iškilmių eiga ir oficialūs dalyvių vardai, bet niekur ne
pasakyta, kad šventinama Lietuvių Kankinių Koplyčia.

Pagaliau, vienas Chicagos lietuvių parapijos kuni- 
gas, su šia ekskursija važinėjęs j Romą ir laimingai su
grįžęs, paklaustas pasakė, kad jokios Lietuvių Kankinių 
Koplyčios Vatikane negalėjo būti. Katalikų bažnyčia tu
ri savo procedūrą kankiniams skelbti, ta procedūra dar 
nepakeista. Atitinkami bažnyčios organai pirma turi 
kankinio gyvenimą ištirti, jį kankiniu pripažinti, o tik
tai vėliau jį paskelbti ir jam koplyčias statyti Kaip ga
lėjo lietuviui kankiniui ar kankiniams paskirti koplyčią, 
jei, ko gero, dar prašymas nepaduotas kankinio gyveni
mui ištirti? Tai ilgas, dažnai dešimtmečių procesas....

Jeigu to dar negana, tai jau minėtas marijonų

‘Draugas**, duodamas italų spaudos apžvalgą apie kop
lyčios pašventinimą, pažymi, kad ‘Roma — Napoli” 
dienraštis antriniame savo straipsnio pavadinime tvir
tina, kad neleista minėti komunizmo kankinių (“Dr.” 
liepos 27 d., 1 psl.)

Juozas Prunskis, prie autoriaus vardo šį kartą ne
prisidėjęs kunigo titulo, Chicagoje marijonų leidžiama 
me dienraštyje įdėjo pasikalbėjimą su vyskupu Vincen
tu Brizgiu, kurį pavadino “Lietuvių kankinių koplyčia 
Romoje”. Nekreipdamas dėmesio į oficialius Vatikano 
dokumentus, į šventėje dalyvavusių maldininkų liudiji
mus, į italų spaudos aprašymus, jis vis dėlto kalba apie 
Kankinių koplyčią ir į vysk. Brizgio lūpas deda nebuvu
sį dalyką ir neteisingą tvirtinimą.

Kad laikraštininkas J. Prunskis iš Lietuvių Koply
čios gali labai lengvai padaryti Lietuvių Kankinių Kop
lyčią, tai jį pažįstantieji nesistebi. Savo skaitytojams jis 
praneša ne faktus, ne kas buvo, bet kas jamužėjo. Tokia 
yra laikraštininko Prunskio misija, ir tam tikslui jis 
naudoja savo laisvalaikį. Bet labai sunku suprasti, ko
kiais sumetimais vysk. Brizgys galėtų nekreipti jokio 
dėmesio į oficialius dokumentus ir liudininkų pareiški
mus. Mes suprantame, kad jam nepatogu. Garsinimuo
se ir pareiškimuose jis kalbėjo apie “Lietuvių Kankinių 
Koplyčią”, galimas daiktas, kad tokia koplyčia jam ir 
buvo prižadėta, bet paskutiniu metu, Vatikanui nutarus 
siekti koegzistencijos, atšauktas lietuviams katalikams 
duotas pažadas. Leista įrengti koplyčią, bet uždrausta 
kalbėti apie lietuvius kankinius. Štai Juozo Prunskio 
klausimai ir vysk. Brizgio atsakymai:

— Buvo pasklidę gandų, jog Sovietai yra darę 
intervenciją, kad ši koplyčia nebūtų pavadinta 
kankinių?

— Ar buvo tokia intervencija daryta, mes ne
žinome ir gal nesužinosime. Bet iš to, kiek iškilmėse 
dalyvavo pats popiežius, labai ryšku, kad arba jo
kios intervencijos nebuvo, arba niekas jos nepaisė.

— Ar galima koplyčią vadinti Kankinių koplyčia?
— Mes turime vadinti lietuvių koplyčią Lietuvių 

Kankinių atminimui. • Koplyčia, kaip tikybinė šven
tovė, privalo turėti religinį titulą ir ji yra Aušros 
Vartų Marijos titulu. Tačiau ji mums yra Lietuvių 
Kankinių koplyčia.” (“Draugas”, 1970 m. liepos 21 d.
3 psl.).
Didžiausiu šios visos istorijos kankiniu yra pats vysk. 

Brizgys, neturįs drąsos pasakyti tikintiesiems teisybės. 
Bazilikos pogrindyje lietuvių įrengta koplyčia vadinasi 
Lietuvių koplyčia, ne Lietuvių Kankinių koplyčia. Popie
žiaus pašventintas paveikslas vadinasi Gailestingosios 
Motinos, o ne Vilniaus Aušros Vartų Marijos.

Vyskp. Brizgys, atvykęs į koplyčios šventinimo iš
kilmes, būtų galėjęs bent protestuoti, kaip protestavo 
vienas lietuvis prelatas, jis neturėjo drąsos to padaryti. 
Vyskupo vardas ir orumas daug aukščiau stovėtų, jeigu 
jis pačioje Romoje ar bent parvažiavęs į Chicagą būtų 
pasakęs teisybę. Tada lietuviai būtų žinoję, kad turi vys
kupą, ginantį lietuvių teises. Lietuviai kankiniai yra 
koegzistencinės • Vatikano politikos aukos. Vyskupas 
Brizgys, kankinių garbei rinkęs pinigus, nepajėgė jų 
pagerbti. Vengdamas tiesos, jis pats tapo kankiniu.

VISI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Romoje, Vatikane, šv. Petro bazilikos rūsyje įrengta Lietuviu 
sios Motinos paveikslas.
. ...... ■ —-—

I

koplyčia. Joje pakabintas Gailestingo.
Foto V. Ž.

Saugokime tautos atstovybę (9)

PAŽINKIME SAVO PRIEŠĄ
IR PADĖTĮ KOVOS LAUKE

P. STRAVINSKAS

I___Strateginis reikalavimas.
Pažinti.savo priešą ir padė

tį kovos lauke yra kiekvienos 
kovos strateginis ' reikalavimas. 
Tai anglų stratego ir politiko 
maršalo Sir John Slessor min
tis, pareikšta jo knygoje apie 
chruščiovinę koegzistenciją, pa
vadintoje “What (Price Coexis
tence ?”

šis strateginis reikalavimas 
taikomas ir politinei kovai, ku
rią laisvos ar net ir pavergtos 
tautos (šios pastarosios per sa
vo atstovybes tremtyje) veda 
su despotine, imperialistine bol
ševikų valstybė Sovietų Sąjun
ga.

II. — Laisvojo pasaulio kova 
su imperialistiniu komunizmu.

Kad komunizmas yra impe
rialistinis, tai, rodos, visiems 
turėtų būti aišku.

Komunistai gi siekia pasauli
nės revoliucijos. Jie pasiryžę 
kovoti, kol visas žemės rutulys 
bus jų rankose.

Tą mintį labai vaizdžiai yra 
išreiškęs bolševikų armijos įkū
rėjas L. D. Trockis, dar 1914 me
tais. Jis pasakė:

“Laikas politikos prie kami
no ugnies jau praėjo. Mes esa
me dabar permanentinės revo
liucijos stadijoje. Bus einama 
be perstojo pirmųjų, kol viena 
arba antra pusė gulės parblokš
ta ant žemės”.

Štai, kodėl laisvasis pasau
lis kovoja su imperialistiniu ko
munizmu, kaip savo priešu. Dau
gelyje valstybių komunistų par

tijos netgi ir visai uždraustos 
kaip antivalstybinės.

Kadangi imperialistiniu ko
munizmu reiškiasi Sovietų Są
junga ir Kinija, tai šios dvi vals
tybės ir laikomos visų laisvų
jų tautų ir valstybių priešais.

HL — Ką daro laisvos demo
kratinės tautos apsisaugoti nuo 
komunizmo?

Jos deda pastangas komuniz
mą, kaip laisvųjų tautų ir vals
tybių priešą, gerai pažinti ir su
žadinti savyje budrumą, jam 

atsparumą. .
Ypač gi rūpinamasi supažin

dinti jaunuomenę su Sovietų 
despotine valstybe.

IV. — Šveicarijos pavyzdys.
Šveicarijos mokyklose, kaip 

jau esu minėjęs pirmiau (str. 
“Pažinkime savo valstybę”) 
dėstomas - tėvynės pažinimo 
mokslas, duodant , jauniesiems 
šveicarams žinių, daugiausia, 
apie Šveicarijos valstybę. Ta 
proga betgi supažindinami jau
nieji šveicarai ir su Šveicarijos 
priešais. < Tokiais Šveicarijos 
priešais laikomos diktatūrinės 
valstybės, pirma eile, tipiška 
diktatūrinė bolševikų valstybė 
Sovietų Sąjunga. Su- ja, kaip 
Šveicarijos ir viso laisvojo de- 
mokra pasaulio priešu,,ir supa
žindinamas šveicarų mokykli
nis jaunimas.

Ta kryptimi veikia ir švei
carų valstybinio auklėjimo (švie
timo) draugija, leidžianti savo 
laikraštį ir knygas.

V. — Ką rašo šveicarų valsty
binio auklėjimo draugijos vei-

kėjas Alfred Wyss savo kny
goje?

!
Alfred Wyss savo knygoje I x 

“Buerger und Štaat” (kurios tu
rinį kiek parodžiau pirmiau) 
duoda apsčiai žinių ir apie So
vietų Sąjungą, kaip neigiamų 
idėjų, diktatūrinę, imperialisti
nę valstybę. Autorius pareiš
kia ten, pirmiausia, savo nuo
monę, o po to cituoja dar vieno 
Indijos profesoriaus, buvusio 
komunisto, žodžius.

1) Alfred Wyss-savo knygoje 
parodo bolševikų “meną”, ku
riuo jie valdo milijonus žmo
nių, inscenizuodami rinkimus ir 
pan., sutelkdami visą valdžios 
galią -keliuose Kremliaus hie
rarch uose, kurie komunistų par
tijos paslaptinguose labirintuo
se išdirbinėja savo planus lais
vajam pasauliui užvaldyt.

, 2) Toliau, knygos autorius at
skleidžia bolševikinės propagan
dos melą, kurį Kremliaus vyrai 
skleidžia “taikingosios koegzis
tencijos” obalsiu. Ta “koegzis- 
tencinė” propaganda knygoje 
vadinama pačia didžiausia ir/' 
laisvajam pasauliui pražūtin
giausia apgaule. Ja, esą, šie- j 1 
kiama užvaldyti laisvąjį pasau
lį- visais būdais ir priemonėmis, 
išskiriant tik karą.
,3) Toliau perteikiama, kaip mi- ' 
nėjau, minėto Indijos profeso
riaus, buv. kompartijos nario, 
nuomonė apie tą “koegzistenci
ją”. f g

Ją čia ir pacituosiu:
“Kaip gali būti koegzisten

cija, kada komunistai yra nu
tarę kovoti tol,, kol jie užvaldys 
pasaulį? Komunizmas nebūtų 

komunizmas, jei jis nebūtų ko
va iki pat kartaus galo. Chruš
čiovas koegzistencijos žodžiu su
pranta tai, kad Sovietų Sąjun
ga pasilieka sau teisę savo sfe
rose viešpatauti neaprėpiamai.

(Bus daugiau)

VLADAS CIVINSKAS .

BRANGIEJI AKMENYS
60.

Kaip jau minėjome, kalnų kristalu yra 
turtingi bemaž visi kalnuoti kraštai, bet 
gero akmens randama žymiai mažiau. Eu
ropoje iš tokių kraštų turtingiausi yra Al
pių kalnuose, ypač Tirolis, Austrija, Švei
carija. Prancūzija ir Italija. Nemaža kal
nų kristalo i'andama Vokietijoje, ypač 
Hesseno provincijoje, o taip pat Belgijoje, 
Vengrijoje, Normandijoje ir visokiais 
pusiauhrangiaisiais akmenimis turtingoje 
Bohemijoje. Riešuto didumo akmenų pa
sitaiko ir Reino upėje, ypač jos aukštupy
je, kur ji išsiveržia iš Alpių kalnų.

Iš užeuropio kraštų kalnų kristalu tur
tingiausia yra Brazilija, čia kalnų kristalo 
daugiausia randama Minas Gerais, Goyaz 
ir Sao Paulo provincijose. Sena dos Cris- 
tacs kalnuose Goyaz provincijoje šie ak
mens valkiojasi ir žemės paviršiuje, ir 
kalnuose. Vienu metu čia dirbo apie 200 
žmonių, kurie per dvejus metus eksportui 
paruošė virš 7000 tonų akmens. Medžiaga 
ir darbas Brazilijoje toki pigūs, kad būta 
atvejų, jog čia padirbtos optiniams prie
taisams lenzės buvo pardavinėjamos pi
giau, negu Europoje būtų kainavęs tik 
darbas.

Paskutiniu laiku daug kalnų kristalo 
gaunama iš Madagaskaro salos, esančios 
pietrytiniame Afrikos pakraštyje, Indijos 
vandenyse, čia randamas akmuo ypač ge

ros kokybės, o taip pat milžiniškais gaba
lais iki 8 metrų ilgumo. Taip pat daug kal
nų kristalo Indija eksportuoja į Japoniją. 
JAV kalnų kristalu viena iš turtingiausių 
valstybių. Jis čia randamas labai plačiai, 
pradedant rytiniais ir pietiniais krašto pa
kraščiais ir baigiant vakarais ir šiaurine 
Aliaska. Pasitaiko akmenų, sveriančių iki 
300 svarų ir, svarbiausia, labai geros ko- 
kyhės. . . -4ja

KVARCINĖ KATĖS AKIS

šitas akmuo geologijoje reikalaujamas 
vadinti pilnu kvarco katės akies vardu, 
tuo bandant apsisaugoti nuo galimų pa
klaidų ir jį nesumaišyti su kitu akmeniu, 
nuo seno taip pat vadinamu katės akimi. 
Tas antrasis yra chryzoberilas, ir apie jį 
jau rašyta anksčiau, šie abu akmens daug 
kuo skiriasi vienas nuo kito, bet taip pat 
turi ir didelių panašumų, ir juos sumaišyti 
nepatyrusiam pirkėjui yra lengva. Chry
zoberilas yra žymiai kilesnis už kvarcą, jis 
taip pat už kvarcu sunkesnis, jo šviesos 
refrakcija didesnė ir spalvos švelnesnės ir 
gražesnės, bet šiems skirtumams išaiškinti 
ir nustatyti jau reikalingi arba laboralori- 
niia testai, arba bent didesnis brangiųjų 
akmenų pažinimas. Chryzoberilas nuo 
kvarco taip pat skiriasi ir savo skaidrumu, 
bet katės akies šlife ir skaidrumas gerokai 
prigęsta. Labiausiai šie akmenys panašūs 
savo spalvomis ir judančios katė akies iliu
zija., ir šie panašumai dar labiau padidė

ja gero šlifo specimenuose. iChryzoberilo 
katės akis yra labai retas ir labai brangus 
akmuo, kvarcas — vienas iš pigiausių, to
dėl šis brangiųjų akmenų prekybą regu
liuojančiuose Įstatymuose reikalavimas 
kvarco katės akį vadinti pilnu kvarcinės 
katės akies vardu yra ir logiškas, ir visiš
kai suprantamas.

Kvarcinė katės akis yra įvairiaspalvė ir 
neskaidri. Dažniausiai pasitaikančios spal 
vos yra žalsva, rusva, rusvai rausva, visos 
su žymiu polinkiu į geltonumą, taip pat 
nelabai aiškios, tarytum kiek pliktelėju
sios. Pasitaiko ir baltų akmenų, bet jau 
mažiau. Akmens skaidrumui kenkia dau
gybė pašalinių medžiagų inkliuzijų ir šiaip 
priemaišų, kurių kartais daugiau, n egu 
paties kvarco. Akmens kristalizacija skir
tinga nuo visų tikrųjų kristalų. Jis nėra 
vientisas kristalas, kaip pavyzdžiui, citri- 
ninas ar dūminis topazas, bet visas akmuo 
yra kompaktinė mažyčių mikroskopinių 
kristalėlių masė, sulipusi iš daugybės as- 
bestihių gijų ir pluoštų, lygiagrečiai susi
klosčiusių akmenyje ir gerokai įvairuojan
čių spalviniais niuansais.

Kvarcinė katės akis gražiausia ir įdo
miausia apvaliai ovaliniame šlife, prime
nančiame pusiau perpiautą žirnį arba ka
vos pupelę. Apvalusis šlifas ne visur kerta 
akmens asbestines gijas tuo pačiu kampu, 
todėl ir akmens spalva ir jo blizgesys ne 
visur vienodi. Iš kurio kampo į šitaip už
baigtą akmenį bežiūrėsime, jo viršutinė 
dalis atrodys lyg pilkesnė ir daugiau švi- 4b W h y . ,

tanti, kiek primenanti primerktą katės j 
akį. Bet jei tik šį akmeni sujudinsime, jį 
artindami prie savęs ar tolindami, akies 
lėliukėje lyg ir atsiranda gyvybė, ir ji seka 
mūsų judesius.

Kvarcinė katės akis yra mėgiamas žie
dų akmuo. Kituose moterų papuošaluose 
jis sutinkamas rečiau. Vyrai jį dėvi žie
duose, rankogalių sagėse ir kaklaraiščių 
segtukuose. Ir vėl — net pačių geriausių 
rūšių šie akmens, savo verte nei iš tolo ne
prilygsta patiems prasčiausiems chryzobe- 
riliams.

Geriausi šie akmens ateina iš Indijos ir 
Ceylono. Visi jie šlifuojami vietoje, bet 
daugiau sunaudojami savame krašte, ne
gu jų eksportuojama į užsienius. Ceylo- 
niečiains jis beveik tautinis akmuo, ir 
ten sunkiai patikima, kad šių akmenų ran
dama ir kituose kraštuose, šiek tiek šių 
akmenų randama ir Burmoje, bet jos iš
tekliai jokios komercinės reikšmės neturi. 
Europoje jų randama bent keliose vietose: 
Harco kalnuose prie'Hof, Fichtelgebirge 
Bavarijoje ir kt. Brangenybių prekyboje 
jis kartais sutinkamas vengrų katės akies 
vardu, bet vengrai jo neturi. Paprastai jis 
randamas nedideliais akmenukais, bet 
pasitaiko ir didesnių gabalų. Pati didžiau
sia žinoma kvarcinė šlifuota katės akis yra 
Vienoje tarp imperatoriškų brangiųjų ak
menų ir yra apie 18 cm. ilgio.

TIGRO AKIS
Tigro akis yra taip pat kvarco atmai

na ir lygiai tų pačių savybių akmuo, kaip 
ir kvarcinė katės akis. Akmens spalva gel
tona, kartais tamsiai geltona su aiškiu ru
dumo atspalviu, o kartais ir visai ruda. 
Kaip ir kvarcinė katės akis, jis visiškai ne--. 
skaidrus, kompaktinės kristalizacijos, as- 
bestinių gijų struktūra.^ Gamtoje jis randa
mas nedidelėmis plbkštėmis dažniausiai 
kelių centimetrų storumo.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

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

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

^Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BAUŪNAS J. TIJCNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS • 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolofu PRospoct 8-3229 

Rexid. tolofu WAlbrook 56076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius priima tik susitarus.

R«z. tol. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IK MUlEKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Bui Idins). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skainoinu :<74-><i>i2

DR. S. B1BZ1S
Aiofu PKospect S-17l7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
JI48 WEST 63rd STREET 

YaL; kas dieną po pietą 1-3; vak. 74J 
aslai aniraoieinais ir penktadieniais, 
ireciao. ir sesmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PtiYSiClAN AND SUKOCUN 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

ftezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

r'irmatL, ketvirtad. nuo 1—4~ir 7—9, 
anuuiL, penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir seotad. tiktai susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias

DK. EDMUND E. C1ARA »¥. otst OiKkci

ĮSPŪDŽIAI E KELIONES PO EUROPĄ
(Tęsinys)

FLORENCIJOS PARNASAS

Girdžiu palydovą kalbant, 
kad važiuojame į'Firenze, ku
ri kelionės, programoje nepa
žymėta. įdouiu, kas per vie
tovė ir kur ji galėtų būti? Iš; 
sikalbėjus paaiškėjo, kad da
bar italais Florenciją vadina 
Firence. Reiškia, viskas vyks
ta pagal planą. Tai jau gerai ir 
mes galime pilnai sekti kelio
nės maršrutą. Firence miestas 
gana didelis ir turi virš pusės 
milijono * gyventojų. Jis yra 
vienas iš didžiausių meno cent 
rų visoje Italijoje. Todėl teks 

daug vietų lankyti ir teks dvi 
naktis nakvoti.

Apsinakvojome Continental 
Hotel, kuris visai geras ir ne
toli centro. Po vakarienės dar 
pasivaikščiojom po miestą ir 
aiškinomės bei teiravomės 
daugiausia apie kainas. Reikia 
prisipažinti, kad daugumai šis 
malonumas buvo nepaskuti
nėje vietoje prie širdies. Taip 
jau yra, kad prekyba nusveria 
kartais ir kilnias vertybes. Vė
liau miegas ir poilsis.

T.M GR 6-2400
»aL pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
*—■*, •—a, antrauM penzt. to—4, ir 

sestad. to—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. L151N - ESINAS
MNUSCKIJA IK MOlERU LIUOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6)32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, saamomti ME 3-0001. -

DK. A. JENKINS
GY V Y l OJAS IK CntKURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Mūsų ekskursijos tvarka pa
naši j kariuomenės: gult, kel
ti ir t. t. Apie 7 vai. jau visi gy 
vi ir susitvarkę. (Pamaldų, nė
ra ir apgailėtinai ši graži ke
lionės programos dalis labai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
'įpt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
«Dr Aparatai • Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojom* 
' (Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB.

2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 
Telef.: P Ros pact 6-5084

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H IR U R G A S
Priima tik susitarus. - • 

Valandos:., pirmatL, ketvirtad., 5—8, 
, • antrad. 2—4,--

Ofiso tel.: 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: Pirmai ir penktad. nuo 
2 >iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

"contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA'
OFISAS 2454.WEST 71st ST.

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtai nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St.
ToL 925-8296

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

uždaryta,
Rez. teL: WA 5-3099

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairią atstumą.
ANTANAS VILIMAS 

v 823 W. 34 Place 
ToU FRontior 8-1882

PERKRAUSTYMAI '

MOVING
Leidime! — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

"RADINSKAę!
ORO VĖSINTUVĄ 

ŠIANDIE 
PIRKSI, GAUSI IR VĖS1NSIES 

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

. —y

SOPHIE BARČUS
RADIJO. ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

Lietuvią kalba: kasdien nuo pinna- 
'dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v, v.

TeU HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

sušlubavo. Vysk. V. Brizgiai 
nuo vidurio kelio atsiskyrus ir 
išskridus į Romą, visas pamal
dumas priešakyje su esamais 
dvasiškiais išgaravo. Mažiau 
pamaldiems tas išėjo j naudą.

Pirmiausia lankome Šv. Kry 
žiaus bažnyčią. Tai panteonas 
meno milžinų: Machiavelis, 
Michelangelas, Galilėjas, Ros
sini ir kiti. Kiek čia daug Mi
chelangelo skulptūrų, kurios 
viena už kitą įdomesnės bent 
paprastoms akims žiūrint 
Vargu ar kuriam iš mūsų daly
vių teko anksčiau matyti Me
dici konkurentų Potti rūmuose 
didžiulę meno galeriją, su ku
ria dar niekas nedrįsta konku
ruoti. Žiūrovas, kuris meno 
reikaluose ir mažai nusivokia, 
matydamas paveiksle “gyvą” 
žmogų, ir beveik natūralią ap
linką, lieka sujaudintas tuo 
grožiu.

Pats miestas yra senas. Tai 
liudija jo seni pastatai, kurie 
įdomūs tų laikij būdingais pa
gražinimas. Yra skverų, dides
nėse gatvėse medžių ir net gė
lių. Būdinga pietų miestams 
yra šaligatvių “puošmena”: 
prie įvairių gėrimų parduotu
vių ii- restoranų sustatyti sta
liukai, o prie jų sėdi svečiai — 
“kostumieriai”. Kadangi vynas 
pigus, tai daugiausia matyti 
vaišinasi vynu. Aišku, teko ir 
mums tuo malonumu pasinau
doti, nelabai kišenės apsunki
nant.'Tai suteikia gerą progą 
stebėti itališką miesto gyveni
mą. Kiek ilgiau pabuvę, patys 
pasijutome smagiai nusiteikę

'Miestą pagražina ir tekanti 
Arno upė, kuri prieš kelis me
tus pridarė didelių nuostolių, 
nes buvo labai išsiliejusi. Ati
džiau pažiūrėjus ir dabar ma
tyti potvynio žymės. Vanduo 
buvo pakilęs net iki dviejų 
metrų. Daug buvo pagadinta 
meno kūrinių ir kitų brangių 
dalykų. Pasirodo, kad gamta 
kartais parodo savo galią ir vi
sai nelauktose vietose.

Nuėjome pažiūrėti ir Dantės 
namo. Jame dabar yra muzie
jus- .

Savo viešnage garsioje Flo
rencijoje buvome labai paten
kinti. Be gražių ir ilgai atmin
tinų įspūdžių, teko matyti ir 
komunistų skelbimus — pla
katus, iškabintus ant v sienų. 
Tai buvo kvietimas į jų mitin- 
-gą; — susirinkimą. Pravažia
vome ir pro namus su didžiule 
iškaba “Komunistų partijos 
namai”. Jie papuošti kūju ir 
pjautuvu. Tikras paradoksas: 
katalikybės centras, visi gy
ventojai katalikai, bažnyčių 
devynios galybės, kunigų ir 
vienuolių daugybė, o komu
nistų proporcingai daugiau nei 
Rusijoje. Jei taip, tai pasiro
do, kad žmogui nepakanka 
vien dvasinių vertybių, bet 
reikia ir medžiaginių.

Rose demonstruo- 

nėlius.

Modeliuotoja Eni 
ja Londono madj parodoje naktinius 

marškinėlius.

m

kad ir be bažnyčios paskelbi-! 
mo žmonės laikytų jį šventu.' 

Antrame ir trečiame aukšte 
didžiulės bažnyčios, kurios iš
puoštos freskomis iš Šv. Pran
ciškaus gyvenimo, šį darbą 
daugiausia yra atlikęs meni
ninkas Giotto. Yra ir kitų dai
lininkų darbų. Tokiais darbais 
padabintas bažnyčias geriau
siai tiktų vadinti muziejais, 
ues ir lankytojai mažiausiai ei
na melstis, o tik žiūrėti, foto
grafuoti ir sayo įspūdžiais čia 
pat garsiai pasidalinti su kitais.

Asyžiuje pastebime, kad 
neatskiriamai .jungiasi ir Šv. 
Klaros gyvenimas su šia ap
linka. Asyžiuje pastatyta jos 
garbei labai graži
kurioje padėti jos palaikai. 
Mažoje koplytėlėje 
karstas ir aplinkui išdėti vie
nuoliški rūbai bei kiti dalykė
liai. Viskas paprasta, kuklu'ir 
verta pagarbos. Jaunystėje bu
vusi didelė gerbėja šv. Pran
ciškaus ir sekdama jo kilnų gy
venimą įstojo į vienuolyną, 
nors jos labai turtingi tėvai 
tam priešinosi, šv. Pranciškui 
susirgus ir apakus, jį globojo 
iki mirties. Gražu, šventai kil
nu ir, jei taip galima sakyti, 
romantiška.

(Bus daugiau)

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DAR VIENA 

EKSKURSIJA

Šių metą rugpjūčio 31 d.

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

i TeL 238-9787-8

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

•kurortinė vieto- 
gis dabar nebe

kur ir
Busas sustojo

miestuke. Ta 
vė. Mums va 
pirmoje vietoje o pokalbiuose 
dažnai linksni jojama Roma.

štai jau ir Asyžiuje, 
apsnakvojame
atkalnėje, ta< mums pėstiems 
reikia lipti i
viešbutis, badyčiu ir vienuo
lynas.. Einame ly
jos kalnus, apsikabinėję nešu
liais, net kojofc linksta, bet dū
šioje ramu ir 
lietuviškoje Rainoje.
tokio nuosta saus 1
Lurde veikia Į Šv. Pranciškaus 
aplinka. Jo (ja gyventa, dirb
ta, rodyta įnešė ne tik žmogui, 
bet ir kiekvienam gyvam su
tvėrimui. Djuguma žavisi ir 
buvusia platoniška meile... 
Na o jo griežtas pasielgimas su 
lėbaujančiais

kalną, kur yra

rg į Kalvari-

giedra, lyg toje 
Kas tai 

Čia kaip

vienuoliais, ku
riems davė gsros pylos grįžęs 
po keleto met 
nimo, žavėjo 
siaukojimo 
Bet visa bėda 
dėsi ? ...

h-iš vienišo gyvė- 
visus net iki pa

būti jo sekėjais.
kur tas šeimas

Lankome 
kuri yra tri 
me yra šv. 
tas ir palaikai, abitas sulopy
tas ir. vienas.kitas būtinas daik
telis, paprasčiausias mišioms 
laikyti invent orelis ir keletas 
knygų. Visai nenuostabu, kad 
toks Dievo ir žmonių tarnas 
laikomas šventuoju.

idžiulę bažnyčią, 
t| aukštų. Pirma- 
3ranciškaus kars- J

T.U PR 8-1223 '•
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso tel«f.: HEmlock 4-2123
Reiii tolefa Glbson 8-6195

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

„ v SKAITYK "NAUJIENAS" - 

' JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

šVr. PRANCIŠKAUS 
TĖVIŠKĖJE

Paliekam Florenciją liepos 
5 dieną, šilta ir gražu. Drėg
mės mažai, todėl netenka pra
kaituoti. Tas labai prisideda 
prie geresnės nuotaikos pakė
limo, nors šiaip ji nebloga, nes 
važiuojame į Asyžių, kuris dar 
ir Lietuvoje daugumai buvo 
girdėtas ir žinomas. Greitkelis 
puikus, važiuoti smagu, nes 
aplinka panaši į Lietuvos: vi-

6 Kai rašai meilės laišką, tu
ri pradėti nežinodamas ką ra
šai jr laišką baigti nežinodamas, 
ką esi parašęs.

Jean Jacques Rousseau

Susirinkimų ir parengimų

- !*
— Humboldt Parko Lietuviu Klu

bas kviečia visus narius, nares ir jų 
draugus atvykti į klubo rengiama 
draugišką pikniką, sekmadienį, rug- 
piūčio-August 9 d. Pradžia 12:30 vai. 
po pietų, nuo seniai žinomame- Jef 
ferson miškelyje, arba oficialiai va
dinamame Edbrook, Indian Road 
Woods. Apie 2 blokai į rytus nuo N. 
Central Avė. Pagal Chicagos nume
rius yra 5900 N. ir .5400 W. Bušai ei
na Central Avė. kas 15 minučių. i

Kviečia Valdyba ir Rengimo K-ja.

bažnyčia,

stiklinis

SMUKLI

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio ralandojt 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

t

TĖVAS IR SŪNŪS
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

MAŽEIKA BEVANS i

REpubBe T-MOt

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LaidotuviŲ direktoriai:

— Lietuviu Moterą. Draugija "Ap- 
švieta" rengia smagų pikniką rugpiū
čio 9 d. Kay’s sode, buvusiame Liep- 
pos sode, prie 82 ir Kean Avė. Pra
džia 12:00 vai. dienos. Bus gera mu
zika, veiks baras ir bus skanių vai-' 
gių. Kviečiam visas nares ir svečius 
dalyvauti piknike ir smagiai praleis- 

ąti dieną tyrame ore.Manau, _ Komjsija ir Valdyba.

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArds 7-1741 - 1742

A.
ANNA RUKŠTELA (Meiliutė) 

x Pagal pirmą vyrą Davis 
Gyv. 7607 So. Honore St.

.Mirė 1970 m. rugpiūčio 5 d. 11:55 vai. vakaro, sulaukus 74 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę vyras John, dvi dukterys — Catherine Keffer, žen
tas Frank ir Helen Jureska, žentas Bruno, 4 anūkai, 1 proanūkas ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. \

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Av.
šeštadieni, rugpiūčio 8 d. 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios Į Sv. 

P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir po gedulingų bus laidojama 
Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Anna Rukštela giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dahvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
vyras, dukterys, giminės.

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

sur matai nupjautus javus ir 
gubų gubelių pilnus laukus.

Autostrada eina slėniu. At
rodo čia žemė gera, nes viskas 
žaliuoja ir vešliai auga. Sody
bos irgi pusėtinai geros. Jos 
taip artimos prie širdies, kad 
gali vaizduotis, jog važiuoji 
tėviškės laukais. Toliau apau
gę medžiais kalnynai, kurių 
atkalnėse sodai ir vynuogynai. 
Pakeliui randame didesnius 
Arezzo ir • Peruvijos miestus, 
pervažiuojame garsią Tiberio 
upę, matosi didžiulis ežeras. 
Pietų sustojame Pasiginano

BRUNO RENTAUSKAS< •

Mirė 1970 m. rugpiūčio 5 d., 7:30 vaL ryto. Gimęs Lietuvoje, Tau
ragės apskr., Laukuvos parap.

Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Bruno Anthony, marti Mary; 4 dukterys — 

Anna Manka, žentas Heniy; Helen Guzik, žentas Ronald; Stella Yur- 
gelas, žentas Raymond; Virginia Przybytek, žentas Robert; 13 anūkų, 
sesuo Anna Montvilas, švogeris Chester su šeima, brolis Jonas.

Velionis buvo brolis mirusių brolių Charles, Anthony ir Gus.
Lietuvoje liko giminės.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 South Lith- 

uąnica Avenue. ■
šeštadieni, rugsėjo 8 dieną, 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios iv. Jurgio parap. bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
mas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

- Visi a. a. Bruno Rentauskas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvWčiamŪ dMyv?uti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. i

Nuliūdę lieka: ' -
Sūnus, dukterys, anūkai, sesuo, brolis, marti, žentai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.
liMTglilwWiifte-fTT mw ww .’TTimi 'amnw, n

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių -
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO- 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpubMc 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Lorain, Ohio statomas didžiausias Didžiųjų Ežery laivas. Tai bus 
U. S. Steel bendrovės geležies rūdos vežiotojas, jo ilgis 858 pėdos.

NAUJIENŲ PIKNIKO 
BENDRADARBIAI

Sekmadienį, rugpiūvio 16 d., t 
Bučo sode vykstančiame NAL’-,' 
JIENŲ piknike dirbs:

Juozas Skeivys 
Emma Petraitienė 
Vincas Mankos 
Ksaveras Kaunas 
Uršulė Dambrauskienė 
K. Rožanskas
J. Stulgienė 
Al Dargužis 
Julius Klimas 

’Eleonora Lukienė 
V. Brazas
K. Brazienė 
Stasys Patlaha.

Komisija Piknikui Ruošti

3

6

8.
9.

10.
11.
12.

P Š CHICAGOS IR* 

APYLINKIŲ

Dangoraižiai pasidarė 
žmogžudžių slėptuvėmis
Praeitą trečiadieni dviem 

mergaitėm einant žaidimii 
aikšte prie Henry Hornes Ho
mes (apartmentinis dangorai
žis), 2201 W. Lake Street, pa
salūno iš to namo paleistu šū
viu buvo peršauta per galvą 15 
— metų mergaitė Vanda Hud
son, gyvenusi 21 45 W. Lake St. 
į. Praėjusi mėnesį iš kito dan
goraižio — Cabrini Green Ho
mes prie Division ir Sedwick 
gatvių buvo nušauti du polici
ninkai.

Naujienų pikniko vakarą 
bus Mėnulio užtemimas X. -

. Piknikai yra reta miela pro
ga susitikti artimiems žmo
nėms, seniems pažįstamiems 
ir geriems bičiuliams. . Toks 
bus ateinantis Naujienų pikni
kas, sekmadienį rugpjūčio 16 
dienią, įvyksiantis Bučo darže 
kaip ir kiekvienais metais.

Naujienų piknikas šiemet 
dar paįvairinamas Mėnulio už 
temimu, kurį piknikautojai tu 
rėš progos stebėti piknikui be
sibaigiant.

Kaip pranešama, Mėnulio 
užtemimas sekmadieni, rug
pjūčio 16 d. prasidės nuo 8:66 
vai. vakaro ir tęsis iki pusiau
nakčio, o pati užtemimo pil
natis bus 10:23 vai. vakaro. Pa
tekus į žemės šešėlį aptemi
mas apims mėnulio 41 nuo
šimti diametro. Tai bus šie
met paskutinis Alėnulio užte
mimas. Kitas bebus tik 1971 
metų vasario 9 dieną.

Demonstruos prieš 
kriminalą Čikagoj

• Dvidešimt negini organiza
cijų, susijungę į Action for 
Survival, ateinantį sekmadie
nį, 2 vai. popiet organiztoja 
masinę negrų demonstraciją iš 
35 St. ir King Drive kampo į 
Washingtono parką iki 55 St. 
Demonstracija — maršas turi 
“parodyti negini vienybę prieš 
kriminalą juodojoje Chicago- 
je”, pareiškė moršo organiza
torius Chicago Urban League 
direktorius Laplois Ashford. 
Naujoji organizacija apjungia 
dvidešimt negrų organizacijų, 
tokių kaip Operation Bread
basket, Chicago Urban Lyga, 
Kenwood — Oakland, Youth 
Action, Woodlawn Midwest ir 
kt organizacijas.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
- 5%

Passbooks

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

6%
$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum

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

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

/ --------------------- -

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

k.__________________ —___ ______ _____ ._________________ —x
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>ma yra pakviesta dainuoti W 
|GN Televizijos 9tos stoties dau- 

elio mėgstanu jė Jim Conway 
J programoje a einantį pirma
dienį, rugpiūč o 10d. 10:30 — 
11:30 vai. n’to. D 
tekti yra sunki,' todėl pagei-

1 - . . ... -

pa

dautina, kad žiūrovai parašy
tu savo pastai) is apie šią šau
nia lietuvių še ir pasiųstų 
adresu: Jim Conway Show, 
2501 Bradley PL,ę Chicago, III.

— Aistovas l'rank D. Savic
kas (D. ^7’ ' yra paskirtas
į seimelio svarių komitetą, ku 

Iris studijuos visusį galimus.ku
ilius ir priemones apsaugoti ap
linką nuo -užteršimų, derinant

Marquette Parko 
kaimynystėj

Detektyvai ieško gaujos jau- pa^igaTIii "rietinė-
pnis bei gretimi valstijų insti
tucijomis dėl vandens, oro ir 
žemės švarume. Baigęs tyri
nėjimus, komi setas patieks sei
meliui rekomendacijas reika
lingiems įstalyaiams.

— Tomas ILfura, Argo, UI. 
baigė Elmhurst kolegiją ir ga
vo bakalauro laipsnio diplomą.

— Charles P. Janulis, Linda 
J. Juozaitytė ir S. -A. Kipnis už 
išskirtiną pažangą moksle yra 
įrašyti į Northwestern. Illinois 
universiteto Dekano garbės 
saraša. ' ‘

niklių, kurie praeitą antradie
ni pravažiuodami automobiliu 
prie May ir 59 gatvių sankry
žos pradėjo šaudyti į šaligat
vyje stovinčių žmonių būrį ir 
vietoje nušovė James Gardner, 
35 metų amžiaus iš 1150 W. 60 
th Street bei sužeidė 10 metu 
vaiką Lee Van Allen iš 1117 W. 
59th Street. Vėlesniu praneši
mu, du tos gaujos nariai — 
Leonard Longstreet, 22, gyve
nantis 6727 S. Sangamon St.-, ir 
James Hali, 20, gyv. 1120 W. 
59th Street, jau suimti. Gauja 
taikiusi ‘ nušauti kita asmenį, 
bet greitai pravažiuojant pa
taikiusi du nekaltus.

Be lo suimti Robert Jones, 
18, iš 6144 S. Stewart Avenue ir 
14-metė mergiotė, kaltinami 
antradienį nušovę Carl Da
niels, 43, gvvenusį 409 W. 62nd 
Street.

Tiria aplinkos teršikus
Chicagos aplinkos kontrolės 

departamentas, pradėjo tirti 
4,000 pramonės įmonių mieste 
tikslu nustatyti, kiek jos prisi
deda prie vandens ir oro už
teršimo. Kontrolės komisio- 
hierius Wallace Poston patvar 
kė, kad teršikams nebebūtų 
pratęsiamas laikas švaros prie
taisams įrengti vėliau negu nu
statyta Chicagos miesto prieš 
teršimus paskelbtuose potvar
kiuose.

Nustatyta, kad sieros dvide- 
gio duju kiekiu ore Chicagos 
miestas yra antroje vietoje; 
pirmoje vietoje tebėra New

Naujienų Piknikas' 
įvyks rugpjūčio 16 d.

Bučo sodyboje
Willow Springs, III.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip Reikia

SECRETARIAL CLERK
Experienced typing and filing. Dicta
phone. Good Co. benefits. 

GREYHOUND LINES 
901 No. Halsted 

943B100

GENERAL OFFICE WORK 
Answer telephone and light typing. 

Apply in person. 
MAGIKIST 

750 So. Cicero Avenue 
Chicago.

GENERAL OFFICE
Light typing, filing, shipping and or
der control, Good starting salary.

A. LAKIN &.SON, INC. 
2036 No. Dominic - 

477-2444

TYPIST
Growing Cosmetic Company needs, 
good typist with clerical ability.' 
Ideal hours 9:30 A. M. to 3 P. M. 3 
days per week. Near North Side 
area. • -

Call 486-2504

SEWING MACHINE OPERATORS 
y - .

Experienced on gowns. Steady.
Air Conditioned.

1 block from Union Station.' 
263-5978

RECEPTIONIST - GENERAL 
OFFICE

Good typing required. Own transpor
tation required. NW suburb area. 
Small congenial construction office. 

Call ADELINE 463-0020

SECRETARY
Expd. typing and shorthand 

necessary. -
Salary according to 

qualifications. 
LO 1-6631 •

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. ai. Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
x PETRAS KAZANADSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

AR JUMS REIKALINGAS NAMAS?
ATDARAS SEKMADIENĮ 

NUO 2 iki 5.
Galima tuojau užimti. 

Nedidelis Įmokėjimas FHA.
2025 WEST 69th ST.
(Netoli Damen Avė.) 

/
miegamųjų mūrinis namas. Pilnas

— “Lietuviai Televizijoje” 
aptars lietuvių senelių namų 
statybos reikalus šį sekmadie
nį, rugpjūčio 9 1. 8:30 v. v. 26 
kanale. Pranešėjai: Romas 
Raudonikis — weeias'iš Nau
josios Zelandijos ir Jonas Ado 
mavičius M. D.

SHORT ORDER COOK 
HOURS 9 A. M. to 3:30 P. M.

Steady work
Apply in person.

MEYER BROS. DEPT. STORE
4805 So. Ashland Ave.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
ųamų. aūtomobi- 
lių, gyvybės, svęi- 
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 5o. Kedzie Ave. PR 8-2233

3 _
rūsys. Gesu varomo oro šiluma. Pla- 

, tesniu informacijų kreipkitės telefo
nu 2'82-0548 arba 449-6417.

— Rugpjūčio !) <Lį sekmadie
nį, 1 vai. popiet Bruzgulienės 
sode, 8200 So. Kean Ave. įvyk
sta SLA 228 kuopos, gegužinė. 
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti ir linksmai praleisti laiką.

(pr-)

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

Closed Tuesday

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

MARQUETTE PARKO geroje vietoje 
savininkas parduoda mūrinį pajamų 
namą. Modernus 4^ kamb. butas ir 
du gerai veikiantys bizniai: kirpykla 

j ir grožio salionas. BE 8-2161.

“J 5700 WEST 1200 NORTH 4 bedrm., 2

A. & L. INSURANCE & REALTY bath brick bung, with finished base
ment, patio, garage, expandable at
tic. Call owner 626-5548.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HOME INSURANCE

RECEIVING CLERK
Call: Frank Zapolis 
3206% W. 95th St_ 

GA 4-8654

DELUXE Condominium apartment. 2 
baths, 2 bedrooms, . large balcony, 
Air-conditi6ried, fully carpeted. 
10332 -Crawford. $32,000. Call daily 
between 8—5 ABerdeen 4-7374.

BELLWOOD BY OWNER 3 bedroom 
brick home. 2 baths, modern kitchen, 
w/w carpeting, finished basement 
with bar, central air conditioned, 
completely furnished. 1% car gara
ge, side drive, beau, landscape. 1 
block parochial school. 2 blocks pub-' 
lie school. $31,500. Phone 547-8458.

Must 
fresh

For

have exnerience
meats. Excellent

STEADY WORK
interview call Gary Pruitt

in receiving . 
starting rates

463-1100

State Farm hre and Casualty Company

b tb: s ssans

LTYX SASDO“

STOCK ROOM
Leading equipment distributor needs 
several young men. Experienced in 
all phases of receiving, order filling, 
packing and shipping. Good salary 
and' opportunity for overtime.

Apply:
Power Transmission Equipment Co.

3839 So. Normal

RECEIVING & SHIPPING7 CLERK 
Mature man. Steady work. $3.25 per 
hour to start. Profit Sharing. Medical 
program. Vicinity 26th and Kedzie.

_ FRontier 6-0102 
For appointment ask for Dave

DAŽAU NAMUS 
iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus, 

Pilna apdrauda.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up$ ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MŪRO BUNGALOW. 6 kamn., 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. mokvklos.

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

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil- 
dvmas. garažas, geros pajamos. Gera 
vieta. Prighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
• CL 4-2390

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

ir progas lizino tiktai per

_ NAUJIENAS

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Marilyn Gambill holds up Bank of America’s 
$1000 travelers cheque, designed and introduced for 
countries where potentates and businessmen prefer 
large amounts for business and bartering transactions. 
B of A adds a word of caution: unless you are a 
businessman or a foreign potentate the $1000 cheque 
might bring some problems when traveling abroad,

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas tr Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublIc 7-1941

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

JUOZAS (JOE) JURAITTS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užš. 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

SIUNTINIAIFORESTS CAN’TFIGHT FIRES
LUNCH WAGON-AND ICE 

CREAM TRUCK
All stainless steel.

$4.500.
731-6717

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street ‘ 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas jvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

REAL ESTATE'AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condltioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL roofing
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


