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SAIGONE VĖL DEMONSTRUOJA KARO 
VETERANAI, REIKALAUDAMI BUTU

SAIGONAS. — Didžiausią Pietų Vietnamo vyriausybės rū
pestį sukelia karo veteranų demonstracijos. Saigone apie 500 
buvusių karių puolė ir sudaužė Giedinh provincijos viršininko 
būstinę. Kiti veteranai demonstravo prie prezidento rūmų. Du 
buvę karininkai peiliais save sužalojo ir neprisileido medicininės 
pagalbos, kol vyriausybė atšaukė įsakymą sugriauti veteranų 
pastatytas aplink Saigoną būdas, kurių yra apie 3,000. Tose 
būdose gyvena buvę kariai, užsitarnavę veteranai. Panašios ve
teranų demonstracijos vyksta jau keli mėnesiai.

P. Vietnamo vyriausybė pui
kiai supranta, kad neišsprendus 
veteranų problemų, jai sunkiai 
vyks stiprinti ginkluotas jėgas. 
Kariuomenės moralei labai ken
kia žinojimas, kaip blogai val
džia elgiasi su buvusiais kariais.

Vietname po ilgų karo metu 
yra apie 54,000 invalidų. Vete
ranų reikalų ministerija be jų 
dar turi rūpintis 160,000 kitų 
karo veteranų reikalais, jų pen
sijomis. Yra apie 90,000 karo 
našlių ir 250,000 našlaičių.

Didžiausias veteranų- nusi
skundimas yra infliacija ir. jos 
padariniai; Buvusių karių pen
sijos buvo mažos, tačiau kai
noms pakilus, jų vertė dar su-’ 
mažėjo. Ypač sunku gyventi in
validams, kurie negali gauti jo
kio darbo. . Skaitoma, kad iš 
4,000 sužeistųjų, kiek yra vidu
tiniškai per viena mėnesį, inva
lidais lieka apie 5nubšimčiai. Jų 

- skaičius auga, o lėšų pensijoms 
valdžia neturi. y ■ 't ;

Vidutinio invalido, kuris 
teko 50% savo darbingumo, mė
nesinė pensija yra apie 21 do
leris per mėnesį. Tokią pensiją 
jis gauna, jei turi šeimą su ke
turiais vaikais. Viengungių 
pensijos dar mažesnės.

Kareiviams, kurie paaukojo 
už vyriausybę savo sveikatą, yra 
pikta matyti, kad Saigono pros
titutės ar juodosios rinkos spe
kuliantai kasdien iš karo tur
tėja, o kareiviai, praradę-rankas 
ir kojas, kenčia badą. Vetera
nai reikalauja padorių būtų ir 
patys stato Saigono parkuose, 
aikštėse, valdžios žemėje įvairias 
būdas, kuriose su šeimomis gy
vena.

Veteranų demonstracijose ak
tyviai dalyvauja ir.buvę kari
ninkai, kurių pensijos Irgi nelei
džia jiems padoriau gyventi. 
Saigone kalbama, kad vice
prezidentas Ky pats kursto 
ir remia veteranų demonstraci
jas,-siekdamas pastatyti į nepa
togią padėtį savo konkurentą, 
prezidentą Thieu.

eksportui ginklus
ROMA. — Italija tapo pramo

nės valstybė, kuri šalia šaldy
tuvų, automobilių, radijo apara
tų ir panašių gaminių, pradėjo 
eksportuoti ir ginklus. Per me
tus ginklų pardavinėjimas at
neša Italijai apie 100 milijonų 
dolerių. Du didžiausi ginklų ga
mintojai yra Fiat ir IRI. Tos fir
mos gamina neblogus lėktuvus. 
Jau dabar italų aviacijos pra
monė apie 70 nuošimčių savo 
gamybos skiria kovos lėktu
vams gaminti.

Macchi ir Aerfer lėktuvų mo
deliai naudojami apmokymui ir 
jau plačiai žinomi Afrikoje, Pie
tų Amerikoje ir Australijoje. 
Nemažas skaičius Augusta-BelI 
206-4 karinių 'helikopterių skrai
do Irane, Saudi Arabijoje, Aus
trijoje, Suomijoje, Kuwaite ir 
kituose kraštuose.

b

BATAKIAI. — Iš okupuotos 
Lietuvos gautame laiške prane
šama, kad birželio 25 d. sudegė 
Batakių, Tauragės apskrities, 
katalikų bažnyčia. Gaisras ki
lo 3 vai. naktį. Medinė bažny
čia, skirta šv. Onos garbei, su
degė iki pamatų, nes nebuvo 
kam gesinti. Batakiuose liepos 
26 d. šv. Onos atlaiduose, kurie 
trukdavo tris dienas, dalyvauda
vo maldininkai iš visos Žemai
tijos. ;32-tra pokariniais metais.- Palyginus su paskutijiąja, premjero

HONG KONGAS. — Komu-:Rumoro vyriausybe, naujas yra pats premjeras 
nistinė Kinija dar kartą pareis- • J o senąjį .portfelį gavęs iždo ministeris Mario 
kė Rumunijai savo paramą ir 
draugiškumą. Kinijos štabo vir
šininkas ir politbiuro narys ge
nerolas Yng Sheng pareiškė ru
munų gynybos ministeriui lon 
lonitai, kad: “Rumunija dar 
karta nugalėjo bandymus tų, 
kurie kitiems įsakinėja. Jūsų ko
va prieš svetimųjų kišimąsi, 
pnes agresiją ir kontrolę, visa
da ras paramą Kinijos liaudyje. 
Mes visada būsime jūsų artimi 
draugai”. • i

VIENTIANE. — Laose vy
riausybė vėl atmetė vietinių ko
munistų reikalavimus, kad Ame
rika sustabdytų bombardavimus 
Ho Chi Minho keliuose. Laoso vy
riausybė atsakė, kad bombar
davimai sustos, kai tuos kelius 
nustos naudoję šiaurės Vietna
mo kareiviai. “Kas vyksta tuo
se keliuose — Hanojaus ir Wa
shington© reikalas’’ — pareiškė 
premjeras Souvanna Phouma.

MASKVA. — Sovietų spauda 
paskelbė, kad Astrachanės rajo
ne, netoli Kaspijos jūros, prasi
dėjo choleros epidemija. Radi
jas duoda patarimų gyvento
jams,, kaip saugotis epideminių 
ligų ir kaip gydytis jas gavus.

Laikinosios mėnulio astronauty laboratorijos bus guminės, pripučiamos oro. Tokiose palapinėse 
astronautai galės gyventi ir Birbti ilgesnius laikotarpius.

PALIAUBAS
KARO PALIAUBOS SUEZO FRONTE

— Vakar valstybės departamentas paskelbė, kad Izraelis ir 
Egiptas sutiko . skelbti karo paliaubas nuo vidurnakčio. Izraelio 
premjerė Goldą Meir paskelbė apie tai Izraelio gyventojams. 
Amerikos diplomatai džiaugiasi, kad toks netikėtas sutikimas su 
paliaubomis rodo abiejų pusių norą siekti taikos, šiandien Suezo 
fronte jau turėtų būti ramu. Nežinia, kaip prasidės paliaubos 
Jordano fronte, kur partizanų organizacijos žada paliaubas dau- 
žvti.

VOKIEČIAI SUTINKA SU SIENOMIS, 
NEATSISAKO SUJUNGIMO PRINCIPO 
| MASKVA^

inicialus po sutartimi, kuri pasmerkia jėgos vartojimą ir pa
tvirtina dabartines Europos sienas. Kartu sutartis nepaneigia 
Vokietijos eventualaus sujungimo principo, šis susitarimas žy
miai pagerina Maskvos-Bonos santykius. Sutartyje yra įžanga, 
penki straipsniai ir du priedai, šiandien Vokietijos ministerių 
kabinetas ėmė svarstyti sutarties tekstą. Vokietijos spaudos 
Ruediger von Vechmar pareiškė spaudai, kad užsienio reikalų 
ministeris Walter Scheei pilnai' atliko vyriausybės jam pavestą 
uždavinį.

Vakarų Vokietija ir Sovietų Sąjunga padėjo

Pietų Afrikos 
“garbės baltieji”

CAPETOWNAS. — Pietų Af
rikos vyriausybė paaiškino, kad 
jos politika kiniečių atžvilgiu 
yra kitokia, negu negrų atžvil
giu. Pietų Afrikoje kinai, ku
rių yra apie 8,000, laikomi “spal
votais”, tačiau jie skiriami nuo 
negrų. Nors kinams negalima 
turėti kai kurių nuosavybių ar 
nuomoti butus ne savo grupės 
rajone, nors jiems negalima, pa
gal Nemoralumo Aktą, turėti 
lytinių santykių su kitos rasi
nės grupės asmenimis, kinai ga
li lankyti teatrus, restoranus, 
plaukiojimo baseinus, paplūdi
mius, privačias mokyklas, vieš
bučius”, kur lankosi baltieji.

Valdžia paaiškino, kad kinai 
gali naudotis baltiems skirtais 
patogumais, jei “baltoji gru
pė tam neprieštarauja”.

Visai skirtingai Pietų Afri
koje traktuojami japonai. Jie 
turi “garbės baltųjų” klasifika
ciją ir gali pilnai naudotis vi
somis baltųjų teisėmis.

Derybos užtruko 11 dienų. Su
tartis paremta ankstyvesniais 
vokiečių-sovietų pasitarimais 
gegužės mėnesį. Sutartis yra 
laikoma platesne už paprastą ne
puolimo paktą. Vokiečiams svar
biausia vieta yra abiejų Vokie
tijų taikingo sujungimo princi
po pripažinimas.

Tas susijungimo principas iš
reikštas sutarties įžangoje, kur 
pabrėžiama, kad sutartis netu
rės efekto kitoms sutartims ar 
susitarimams. Yra žinoma, kad 
1955 metų susitarime tarp Bo
nos, ir Maskvos .yrą'straipsnis,. 
kalbąs apie Vokietijos dalių su
jungimą. Be to, prie sutarties 
prijungiamas Vokietijos pareiš
kimas, kuriame ji'.išreiškia savo 
užsimojimą siekti abiejų Vokie
tijų sujungimo taikiu būdu. So
vietai šio pareiškimo nepatvirti
na, tačiau jo ir neatmeta.

Brandto vyriausybė seniai 
siekia statyti tiltus su Rytais, 
ši sutartis yra didelis Brandto 
“ostpolitik” laimėjimas. Pary
žiaus sutartyje 1955 metais, ka
da Vakarų Vokietija įstojo į Va
karų sąjungą, pabrėžiama, kad 
Europos sienos gali būti patvir
tintos tik taikos derybose tarp 
keturių sąjungininkų ir Jungti
nės Vokietijos. Dabartinėje su
tartyje su sovietais pabrėžiama, 
kad sutartis neturės įtakos ki
toms sutartims, taigi ir Pary
žiaus sutarčiai. Bona neturėjo 
teisinės galios pripažinti dabar
tinių Europos sienų, nes tai tai
kos konferencijos darbas Bona 
tik pažadėjo nebandyti keisti tų 
sienų jėga. Ir toks vokiečių pa
sižadėjimas nuramina Rusiją ir 
Lenkiją, kad Vokietija sutinka 
su esamomis sienomis.

Ispanija gaus 
daug JAV ginklų

.WASHINGTONAS. — Ket
virtadienį buvo pasirašyta Ame- 
rikos-Ispanijos sutartis, kurios 

, i svarbesnius punktus paskelbė 
(| valstybės departamentas. Dip

lomatinėje kalboje ši sutartis 
vadinama “vyriausybės susita

ri rimu” — “Agreement”, bet ne 
“treaty”, kurią patvirtinti tu
rėtų senatas.

•šis susitarimas įgalios penke- 
ris metus. Abi vyriausybės 
steigs bendrą gynybos komitetą, 
kuris derins Amerikos bazių Is
panijoje naudojimą ir abipusę 
gynybos paramą.

Amerika pažadėjo Ispanijai 
padėti gauti Eksporto-Importo 
Banko kreditus, už kuriuos 
Amerika parduos ispanams: 
36 F-4C Phantom lėktuvus,

♦ Egipto spaudoje informa
cijos ministeris atmetė svarbią 
taikos plano dalį, kuri numatė, 
kad Izraelio ir Egipto žvalgybos 
lėktuvai prižiūrės paliaubų są
lygas. Matyt, Egiptas tikisi per 
90 d. paliaubas sustiprinti savo 
pozicijas prie Suezo;

♦ Kambodijoje komunistai 
puolė vietovę vos 8 mylios nuo 
sostinės.
- transporto CTA va
dovas DeMent pareiškė, kad sau
sio mėn. vėl gali tekti pakelti au
tobusu biletu kainas. \ • **

♦ Urugvajuje teroristai pa
grobė dar vieną amerikietį di
plomatą.

♦ Liepos mėnesį Amerikoje 
bedarbių skaičius pakilo 0.3% 
ir siekė 5 nuošimčius, apie 4 mi
lijonus žmonių.

♦ Britu mokslininkų grupė! .
atvyksta! Ameriką tartis dėPiems

io Colombo 
rrari Aggradi. 
kratai laimėjo 
inisterius. Di-

Iš keturių koalicijos partijų tik vieni socialde 
vieną naują ministeriją ir dabar turės keturis 
džiausią koalicijos grupė — krikščionys demokržtai turi 16 mi- 
sisterių, kairieji socialistai — 6 ir respublikonai —ji.

Be paties premjero, krikščio
nys demokratai gavo užsienio 
reikalų (Aldo Moro), vidaus ir 
kitas svarbias ministerijas. 
Gynybos reikalus tvarko social
demokratas Mario Tanassi.

ši centro ir kairės partijų ko
alicija susitarė, kad ateityje so
cialistai įvairiose savivaldybių 
tarybose galės su komunistais 
sudarinėti .bendrus sąrašus tik 
ten, kur nebus įmanoma suda
ryti centro-kairės koalicinio są
rašo. Socialdemokratai pažadė
jo daugiau nesukelti vyriausy
bės krizės ir palaikyti valdžios 
pastovumo principą. Valdžios 
krizė galės kilti, jei visos ketu
rios partijos taip nutars.

Naujam premjerui nepavyko 
prikalbinti respublikonų parti
jos -vado, žinomo ekonomisto 
Ugo La Malfa, kad jis pasiim
tų iždo ministerįo portfelį. Jis, 
būdamas gan dešiniųjų įsitiki
nimų, nepritaria daugelio Itali
jos darbo unijų reikalaujamoms 
reformoms. Jo pastatytų kitiems 
ministeriams sąlygų kairiosios 
partijos nepriėmė ir jis atsisa
kė įeiti į valdžią.

Arabų koitferenciįa 
nepasiekė-sienybės
TRIPOLI. — Penkių arabų 

valstybių ministerial baigė Li
bijoj savo konferenciją, bet vie
ningumo nepasiekė. Irakas ir 
Alžiras neprisidėjo prie kitų ša
lių ir atmetė Amerikos pasiū
lytą karo paliaubų planą, kurį 
arabai paprastai vadina “Rogers 
planu”.

Didžiausi to plano priešai yra 
palestiniečiai, kurie siekia visai 
panaikinti žydų valstybę Pales
tinoje. Jordane Palestinos Po
puliarus Frontas — partizanų 
organizacija — puolė Palesti
nos Arabų Organizacijos būsti
nę Amane. Susišaudyme vėl bu
vo šeši arabai sužeisti. Pirmoji 
arabų grupė kovoja prieš pa
liaubas, antroji pritaria Egip
tui ir remia paliaubų planą.

Arabų skilimas pasireiškė ir 
atskirų organizacijų viduje. Iš 
vienos grupės partizanai perbė
ga į kitas, kurios šiuo klausimu 
daugiau atitinka jų nuomonę.

numatomų Atlante paskandinti 
nuodingų dujų. \

♦ Laivyno sekretorius paskel
bė, kad 55 karo laivai bus išimti 
iš apyvartos taupumo sumeti
mais. Jų amžiaus vidurkis yra 
23 metai.

♦ Kalifornijoje “Disneyland” 
parko vadovai paskelbė, kad atei
tyje į parką nebus įleidžiami il
gaplaukiai jaunuoliai, nes ket
virtadienį hipiai sukėlė nera
mumus, kuriuose 12 asmenų te
ko suimti.

Darbiečių veikėjai 
karalienės saraše 

C

LONDONAS. — Britanijos 
buvęs premjeras Wilsonas, kaip 
tradicijos reikalauja, prista
tė karalienei savo partijos kan
didatus į “garbės sąrašą”. Jame 
buvo 37 darbo partijos veikė
jai. * Sąrašą karalienė patvirti
no ir paskelbė įvairius apdova
nojimus socialistinės darbo par
tijos žmonėms.

Aštuoni darbiečiai tapo lor
dais iki gyvos galvos. Jų tarpe 
yra buvęs užsienio reikalų mi
nisteris George Brown ir Jennie 
Lee, velionies Aneurino Bevano 
žmona, pati buvusi darbiečių 
ministerė. Bevanas buvo vie
nas pačių kairiausių darbo par
tijos vadų, vadovavęs valstybi
nio sveikatos draudimo įvedi
mui.

Be astuonių naujų lordų, ki
ti darbiečiai buvo apdovanoti 
Britų Imperijos Vyčio ordinais.

Reformuoja paštą
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmai pritarė pagaliau įsta
tymui,; kuris reformuos Pašto 
valdybą ir padarys iš to depar
tamento savarankišką vyriausy
bės agentūrą. Dabar tą įstaty
mą turės pasirašyti prezidentas 
ir 181 metus gyvavęs Amerikos 
paštas taps vyriausybės kon
troliuojama komercine institu
cija.

Pašto viršininkas Winton 
Blount pareiškė spaudai, kad pa
keitimai pašte duos geresnius 
patarnavimus visiems amerikie
čiams. Pirmos klasės laiškai 
ateityje kainuos ne 6 centus, bet 
8 c. Perorganizavimo darbai už
truks apie metus.

CHAMONIX. — Prancūzijoje 
helikopteris pamatė sniege, Al
pėse, SOS ženklus ir nusileido 
žemyn gelbėti slidininkų, tačiau 
rado du vyrus sušalusius. Pagal
ba atėjo per vėlai.

LIUBLIJANA. — Jugoslavi
joje greitasis traukinys įvažia
vo Į prekinį, žuvo septyni asme
nys ir 25 buvo sužeisti.

Švedijos diplomatas Gunnar Jarring, 
kuris ves derybas su arabais ir žy
dais dėl tikos Viduriniuose Rytuose. 
Ankstyvesni jo bandymai tarpinin

kauti nepavyko. t j

mus, 2 KC-130 lėktuvus, 3 P-3 
lėktuvus, 4 SH-3D helikopterius, 
4 Huey’ Cobra helikopterius, 6 
C-130 A. lėktuvus.'

Be to, Amerika parūpins Is
panijai apie 70% lėšų aviacijos 
kontrolės įrengimams, radaro 
sistemai, aerodromams sumoder
ninti, iki 50 milijonų dolerių su
moje. Amerika parūpins ispa
nų personalo apmokymą. Ame
rika duos Ispanijai 54 tankus, 
38 106 mm. artilerijos pabūk
lus ir 18 155 mm. pabūklų, ša
lia to bus apginkluotas vienas 
batalionas šarvuotais automobi
liais ir mechanizuotomis patran
komis.

Sąraše įrašyta dar du 75 mm. 
artilerijos pabūklai ir 16 Hue 
HH helikopteriai. Amerika pa
skolins Ispanijai du Guppy 1-A 
povandeninius laivus, penkis 
naikintuvus, 4 minogaudžius, 3 
išsikėlimo laivus LST ir du pa- 
gelbinius laivus.

Amerika duos Ispanijai maši
nas amunicijos gaminimui ir 
atiduos skysto kuro liniją iš Ro
tos į Zaragozą. Amerika, be to, 
atsisako visų teisių į pastatus 
Amerikos bažėse.

Už visa tai Amerika gaus iš 
Ispanijos leidimą laikyti ir nau
dotis Torrejon aviacijos baze, 
Zaragoza aviacijos baze, Moron 
aviacijos baze, Rota laivyno ba
ze, Cadiz-Zaragoza naftos vamz
džių linija ir pompavimo stoti
mis. Naudotis naftos ir kitais 
sandėliais, visais susižinojimo 
ir navigacijos įrengimais, suriš
tais su tomis bazėmis.

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje greit pasirodys šešių cen
tų pašto ženklas su buv. prezi
dento Eisenhowerio portretu. 
Baltuose Rūmuose tų ženklų lai
da buvo įteikta poniai Eisenho- 
werienei, dalyvaujant preziden
tui Nixonui.

TEL AVIVAS. — Gazos pa
kraštyje vyriškis su kauke nu
šovė 19 metų arabą ir 40 m. 
moterį. Manoma, kad tai tero
ristų kerštas arabams, kurie 
bendradarbiavo su Izraelio oku
pacine valdžia.

SYDNEJUS. — Australijoje 
širdies ligos kaltos dėl 55 nuo
šimčių visų mirimų. Su aukštu 
kraujo spaudimu yra 1.2 milijo
nai australų iš 12.5 mil. gyven
tojų. širdies ligomis serga 65,- 
000 australų tarp 30 ir 60 me
tų amžiaus.
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Programai vadovauja JOHN G. EVANS. Meninę dalį išpildys buvusia Met
ropolitan operos baritonas ALG. BRAZIS.
šokiams gros JURGIO JONIKO orkestras.
P. BLINSTRUBAS ir ST. MOLIS rūpinasi, kad išvažiavimas būt? links
mas ir sėkmingas. »
Visi praleiskime dieną lietuviškoje ir draugiškoje nuotaikoje.
Gėrimais ir maistu rūpinasi Al Brazis, Joseph Juška, Ed. Radvilas, Richard Slautas,
Vytautas Butkus, John Karper, Adolf Lietuvninkas ir Waiter White Star Inn savininkas

VITOLDAS PETRAUSKAS

BRUZGUUENBS SODE, 8200 SOUTH KEAN AVENUE
Aukitviv svečiu tarpe tikimės matyti mums lietuviams draugišką Cook County Prezidentą GEORGE W. DUNNE ir kitus komiteto narius: Albertą Kerelį, Juozą Bacevičių 

Edmundą Mitchell ir Stanley Baizeką, J r.

Laisvės Alėjoj, stūk- 
suju uiueus namas. Jame. buvo, 
kiek keistoko elgesio Valerijono 
Valaičio prekybos įmonė.

Tą dieną praeidami pro šalį 
žmones pakartotinai juokėsi. 
Valaičio prekybos namų lange 
vėl kabojo skelbimas: “Reika
lingas berniukas pasiuntinys”.

Visiems atrodė, jog tos rūšies 
skelbimas Valaičio lange, tai, 
nei daugiau, nei mažiau, Valai
čio keistumo pažymis. Niekad 
netrūkdavo berniukų, kurie kas
dien, gal net dešimtimis, užei- 
da’yo pas Valaitį pasiuntinio dar
bo pasiteirauti, tačiau tas skel
bimas — nors retkarčiais pra
nykdavo, — bet vėl greitai atsi
rasdavo.

Neturtingieji priemiesčių ber 
niukai žinojo, jog Valaitis yra, 
keistokas pagyvenęs žmogus, 
tačiau pasiturintis prekybinin
kas, todėl norėjo pas jį gauti 
darbo. “O pats darbas — gi gry
ni niekai: tik išnešioti klien
tams pranešimus, parnešti ko
respondenciją iš gretimai esan
čios pašto įstaigos ir — beveik 
viskas. Atlyginimas — taipogi 
neturėtų būti blogas...” — gal
vojo darbo iešką berniukai. '

Tarnu ponas Valaitis nori, 
kad pasamdytasis berniukas jam, 
daug daugiau padarytu, negu 
pranešimų išnešiojimas ar paš
to parnešimas, — našlės Repeč- 
kienės Jonukas patyrė ir vėliau

šitai draugams paaiškino...
Vieną apsiniaukusį rytą Jo

nuką lydėjo laimė. Jis atsirado 
Valaičio prekybos įmonėj ir bu
vo pasamdytas. Visą priešpietį 
Jonukas dirbo jo taip mėgiamą 
pasiuntinio darbą. Jis buvo pa
siųstas į vieną gatvę, į kitą, pa
galiau, net žaliakalnin teko at
sidurti...

Deja, Jonukui ši darbo laimė 
tęsėsi tik ligi pietų. Popiet, il
gais^ raizgytais laiptais, šeimi
ninkas jį nuvedė į namo palė
pę. Tai buvo pašėlusiai nesim
patiška darbo vieta: gerokai 
tamsu, visur pilna voratinklių, 
o pakampiais — tik pelės ir žiur
kės šmirinėjo. — Brr... — pa
galvojo Jonukas — net baisu, 
kaip aš čia galėsiu dirbti?... — 
Be to — reikėtų pašnibždoinis 
pasakyti — Jonukas ir iš viso 
nebuvo pavyzdingo stropumo 
berniukas darbo atžvilgiu...

— čionai, šitame palėpės kam
bary, rasi didoką dėžę, — paaiš
kino Valaitis. — Aš norėčiau, 
kad toje dėžėje būtų padaryta 
visiška tvarka. Dėžė stovi, maž-; 
daug, vidury kambario. Tikiu, 
tu, Jonuk, ją susirasi.;.

Valaičiui nulipus laiptais at
gal, Jonukas kurį laiką stovė
jo suglumęs, nepatenkintas.

— Didoką dėžė?... Tai ture-, 
tų būti šitoji, — Jonukas kalbė
jo sau — “0, tai baisus grioz
das! Ji apie visą toną... Ir kas

';:<į,
į? >■:

BaĮpaįsįj^

mieste, Texas, gyvena laimingiausias pasaulio šuo Jo ir vardas, kaip graiku milijonie
riaus — "Aristotle Onassis". Jo būda turi oro vėsintuvą, o prie lango žydi gėlės.

laičio prekybos namų buvo iš
kabinta kitokia iškaba, kurioje 
stambiomis raidėmis buvo para^ 
syta: “Valerijono Valaičio ir 
Vinco Grėbliausko Prekybos 
Namai”...

ar apdaužytus parko įrengi
mus, bet įvyko net riaušių. Už
stato bus reikalaujama nuo 
$100,000 iki pusės milijono 
dolerių.

’Under New.Management 
VERMETTE'S RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 

4024 West 55th Street.
Daily Luncheon, Smorgasbord— Friday Night Only, (All yon 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 & Bbb.

.......... i

1970 Ply mouth-Duster
Plymouth Vdbt 

tot Dwttr 2-Door

15 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT • BARRACUDA, ROAD 
G T X, FŪRYj-DUSTER.

50.000 mylip.

BUNNER,

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone Vi

Atzo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos Iki 
■$20,000 ,

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCUtKM

4M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS IttC

PHOMEt SMOt

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily *— 

t>^M duart^rly

. . 2 Years Savings 
Certificife 

(Minimum $5.000)

gi joj galėtų būti?... — Jonu
kas prasidarė dėžės dangti ir pa
žvelgė į vidų; nieko ypatinges
nio, tik senos surūdijusios vi
nys, nebenaudojami sraigtai, 
gabalai įvairių 'gelžgalių, sulau
žytų raktų, o jau šiukšlių — 
daugybė!...

..— Nėra ką tame šiukšlyne 
tvarkyti ir neapsimoka nieko 
liesti, — pagalvojo Jonukas. — 
Be to, dėžėj dar pašėlusiai tam
su, o ir šaltoka prie to... — pa
sipurtė Jonukas. — Taip vėjas 
traukia pro palėpes!...

Dar pastovėjo minutėlę tam
sokam kambary ir vos ne bal
su suriko:

— O, ir pelių, pelių šitam 
‘raiste! — 'viena, dvi... trys!... 
Nieko nėra pasauly biauresnio, 
ko aš taip nekęsčiau, kaip pelės! 
Tegul negalvoja senis Valaitis, 
kad aš čia vargsiu su tomis su-, 
rūdijūsiemis vinimis ir i 
■gainiosiu iš kampo į kampą. Aš 
ne tekiam darbui esu pasamdy
tas... į

■Jonukas nusileido laiptais vie
ną aukštą žemyn ir atsisėdo ant 
priekilangio šviesokam korido
riuje. Ilgokai jis ten sėdėjo, pa-, 
kol atsirado ir šeimininkas.

— Ar viską jau sutvarkei dė
žėj? — užklausė Valaitis.

— Nieko aš tenai neradau- 
tvarkytino. Tenai tik senos vi
nys ir kiti nereikalingi daiktai. 
O prie tb — dar daugybė šiukš
lių...

— Taip, tikrai, Jonuk, viskas 
tenai yra, ką tu suminėjai, ta
čiau aš norėjau, kad tu tą dė
žę sutvarkytum. Tu nesutvar
kei jos?

— Ne. Tenai labai tamsu ir 
šalta. Be to, aš galvojau, kad 
mane pasamdėt tik pranešimų 
išnešioti ir paštui parnešti...

— O, —- pasakė Valaitis, — 
aš galvojau, kad tu, Jonuk, pa
samdytas daryti tai, ką aš paliep
siu...

Tačiau šėimininkas neparo
dė pikto veido ir tuojau Jonuką 
pasiuntė su pranešimu net į se
namiestį. Jonukas, itin džiau- 
damasis, išbėgo ir jau vienas 
galvojo: — Visuomet reikia ko
voti už savo teises...

Šeštą valandą vakare pasišau
kė Jonuką šeimininkas į savo 
kabinetą, užmokėjo už dienos 
darbą ir pasakė, kad jo patar
navimas daugiau nebus reika
lingas.

Kitą rytą Valaičio lange vėl 
kabojo skelbimas: ‘^Reikalingas ’ 
berniukas pasiuntinys”.

f’rieš pietus darbo laimė pa
sveikino Vidmantų Kaziuką. Jis 
buvo pasamdytas. Pranešimų 
išnešiojimas? Gana daug jų! 
Jis buvo užimtas ilgoką popietę. 
I pavakarę, kada tas darbas bu
vo užbaigtas, ir Kaziukas buvo 
nuvestas į palėpę sutvarkyti di
džiąją dėžę, jis nebijojo nei 
pelių, nei šalčio. Pasikniso po 
šiukšles dėžėje, parinko keletą

vertingesnių vinių, geresnių* 
raktų ir prisistatė pas šeiminin
ką su šitokiu pranešimu:

— Dėžėje nieko gero. Ką ra
dau vertingesnio, štai, atnešiau. 
Visa kita — surūdiję beverčiai 
daiktai....

— Gerai, — pratarė šeimi
ninkas ir pasiuntė Kaziuką į 
pašto įstaigą. Vakare ir Ka
ziukas buvo apmokėtas ir at
leistas iš darbo. O lange — 
pakibo tas pats skelbimas.

— Aš neturiu supratimo, ko
dėl mane Valaitis atleido ? — 
skundėsi tėvams Kaziukas. — 
Rodos, jokios klaidos nepada
riau. Galimas daiktas, kad tam 
seniui visiškai nereikalingas
siuntinys...

Grėbliaųskų Vincukas buvo 
pasamdytas sekančiu. Pradžio
je ir jam teko vienas-kitas pra-. 
nešimas pristatyti į nurodytas
vietas, "kol, pagaliau, ir jis e. 
sidūrė prie tos pat nelemtos dė
žės...

Visas pusdienis praėjo, o Vin
cukas dar vis triūsė dėžėj: dir
bo, tvarkė. Atėjb pietų metas. 
Vincukas dar vis nesirodė iš pa
lėpės. Pagaliau Valaitis atėjo 
jo ieškoti:

'— Na, ar jau viskas sutvar-

— Ne, pone, dar daug reika
linga tvarkyti, — pasakė Vin
cukas. ■

— Gerai, Vincuk, dabar yra 
pietų metas. Eik, pavalgyk, o 
po pietų — vėl ateisi prie savo 
darbo...

Po pietų ir vėl dirbo Vincukas 
dėžėj, net sušilęs. Ir vakare šei-. 
mininkas tūrėjo ateiti jo pa
kviesti.

— Dabar — tai gal jau vis
kas -tvarkoj? — šypsodamasis 
užklausė šeimininkas. > -

—. Jau,'pone, darbą baigiau. 
Štai, tarp visų daiktų — dėžėj 

.radau ir tą. Vincukas padavė 
Valaičiui sidabrinę penklitinę 
monetą su prezidento-galva...
— Tai būta keistos vietos si

dabrui tūnoti, — šypsodamasis 
pratarė Valaitis ir padavė pen
kinę Vincukui: “Tau, už sąži
ningą darbą”.,.

— Gerai, Vincuk nuo rytdie
nos tu dirbsi tik prie praneši
mų išnešiojimo. Daugiau tokių 
dėžių valymui nebeturiu...

Kada Vincukas nuėjo gulti, 
Valaitis piėmė liktarnę ir nu- 

‘ėjd į palėpę pažiūrėti atlikto 
darbo. Toje dėžėje tikrai būta 
įvairiausių liekanų ir šiukšlių, 
prisirinkusių net dvidešimt pen- 
kerių metų laikotarpy. Tačiau 
Vincuko — būvo pasiektas pats 
dėžės dugnas. Viskas gražiau
siai sutvarkyta, sudėliota. Vie
name dėžės-kamputy sudėta kaž
kokie daiktai ir ant gabalo skie
dros užrašyta: “Geri sraigtai”, 
kitur — “Paveikslams kabinti 
vinys”, “Maži raktai”, “Geležies

Už jauniklių “šventes” 
reikalaus daug užstato 
Illinojaus seime įteiktas įs

tatymo projektas, kuriuo atei
tyje iš vadinamų jaunimo 
“rock” festivalių rengėjų bus 
reikalaujami _ dideli užstatai, 
kad būtų iš ko atlyginti polici
jai už ekstra pareigas ir even- 

U tualius pridaromus nuostolius, 
šią vasarą Grant Parke, Chi- 
cagoje, įvykęs toks “festivalis” 
ne tik paliko priterštus paša
lius ir vandališkai sunaikintus

ŽEMĖ SUKASI
Ant šaligatvio sėdi girtas 

žmogus. Prieina policininkas ir 
klausia: Ką ponas'čia veiki?
_ Sako, kad žemė sukasi, pa

aiškino žmogus.
— Tai kas? nesupranta poli

cininkas.
— Laukiu, kbl priartės mano 

namas.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
rengiamas 

sekmadienį, rugpjūčio 16 d. 
BUČO SODYBOJE

gabalai, kurių paskirties neži
nau” ir t. t.

Valaitis itin patenkintu šyps
niu šypsojosi ir . murmėjo, ta
rytum bepralekiančiom pelėm: 
“Jeigu neklystu, aš radau sau ' 
tinkamą pasiuntinį, o jis — rado 
laimę ir turtą”..,

Valaičio lange daugiau anos 
rūšies skelbimas nebesirodė, 
tik po keletos metų viršum Va-

Kas lik turi gerą skbnj,
Viską perka pas Lieponi!

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Ą STANDARD FEDERAL SAVER...

confidence aū»d?assurance. It's the big reason so many

which has made Standard among our nation's 
_ ^^^tutions.. They know they can get their hard-

tlrem. Our record of over 61 years of safety and 
them confidence in knowing that they can have their 
K. equally important is that they win get back every 

iih^iriterest .(currently the highest rates allowed by law).

Jg&imd, proven investment, free of the dangers of wild 
į^^yiiigs^passbook or certificate account at Standard 
šMias who <ąn look wifi satisfaction and assurance to a 
rouni M this outstaMfing savings institution — StandardStandardgrowing

Federal.

ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN.BALANCE MIN. TERM

CERTIFICATE
ACCOUNTS

• DEFERRED
ffiCOVE PLAN '

ALSO AVAILABLE

6.18%
5.92^

6.007a T
5.75 ft

s5,00D .
*1,000• V

TWYEAM

PASSBOOK . 
ACCOUNTS 

can be added 
to at any 

tme

5.397«
5.137"

5.25ft
5.00ft

S 
S 

- 

* 
- 

• rj, 
i

*tKNTM

-■ > KM ■ 5 \

• Highest savings interest rates allowed by law
• Compounded Daily (Paid Quarterly)

ASSETS OVER $143,000,000 • RESERVES OVER 
$12,900,000. •_________________

STANDARD
FEDERAL

( Į Savings and Loan Association of Chicago

,4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 847-1140 x
SERVICES ■ A Varietyof Insured Savings Plans ■ HonieMortgage Loans ■ Christmas Cub Accounts

Vacation dub Accounts ■ Travelers Checks ■ United States Savings Bonds r
■ Free Savings Transfer Service® Free Parking (

OFFICE HOURS « Monday & Thursday, 9 a, m. to 8 p. m. ■ Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4 o.' m.1
■ Saturday, 9 a. m. to 12 Noon ■ Wednesday, no business transacted /' **
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J. TIJŪNAS

UNion 6-9206

CRANE SAVINGS and Loan Association

ai®

Pinigai įdėti pries mėnesio 15 d. duoda dividendus

Visi kviečiami dalyvauti

investment 
account

mokama vieny 
mėty certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

on two 
years 

certificates

apvaim- 
legendų 
aprašytą

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

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

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

_ UP TO
S. $20,000.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888
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les ir sekamas bei klausomas ne
matomų akių ir ausų...

Davė po kambarėlį kaip rei
kalavome — antrajame aukš
te, kuriuos prižiūrėjo dežuran- 
tės, kurių vienos kalbėjo lietu-

7643 HAŽDING^ AVEn’UE

■---------- *^MIAM1 BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophie ir Bernice Weiicka

nį vaizdą kiekvienas gavo pa
stebėti, tai apačioje, vestibiu
lyje, kur priimami ir išleidžia
mi svečiai, vienas vyriškis visą 
laiką buvo prie telefono ir visą 
laiką kalbėjo: matyt, namų de
tektyvas, pranešinėjus kur rei
kia apie įeinančius ir išeinančius.

Nors turistams ganyti pra
skirtos inturistės aiškina tvar
kos taisykles ir dienotvarkes, 
tačiau kas nepaisė — nubaus
tas nebuvo. Kadangi viešbučio 
kambariai nedideli, o pas kiek
vieną atvažiavusį užjūrio sve
čią genčių ir artimųjų prisiren
ka dažniausiai sausuakimšai, dėl
to visi stengiasi su savo sve
čiais ir palydovais persikelti kur 
Į privačius butus, pas artimus 
ar šiaip pažįstamus mieste, tu
rinčius tarnybas ar darbus. Kas 
jau neturi kur persikelti, šilsta- 
plunka Gintaro kambariuose, dėl
to dažniausia naktį iki 3 ir net 
iki 5 valandai ryto nenutyla kle
gesiai ir nebaigiamos vaišės ir 
kalbos.

Kiek vien toks Gintaras oku
pantui suneša amerikoniškų do
lerių, gana priminti, kad iš kiek
vieno turisto už kiekvieną die
ną už kambarėlį lupa po 19 do
lerių, kai tuo tarpu kai svečiai 
iš “demokratiškų kraštų”, tai 
yra iš satelitinių valstybių, sa
ko, moka tik po vieną rublį!

Pirmas vakaras Vilniuje
Pirmas vakaras Vilniuje kiek

vienam padaro nepaprastą įspū
dį, kad ir kiekvienam kitokį, bet 
bendrai nebepamirštamą. Bir
želio pradžia pats žydėjimo me
tas visoje Lietuvoje, tad ir Vil
niuje oras stačiai svaigina jas- 
minų, alyvų ir įvairių kitokių 
kvepiančių gėlių ir krūmelių žie
dais. žmonių, matyt išėjusių’ 
vien pasivaikščioti, apsčiai par
kuose ir alėjose. Nors girdėti 
įvairių kalbų, bet labai dažnai 
skamba lietuvių kalba. Matyti 
uniformuotų, bet kadangi visos 
uniformos rusiškos, sunku at
skirti, kurioje uniformoje rusus, 
kurioje įvilktas tautietis lietu
vis, nebent rusus lengviau atpa
žinti iš jų promongoliškų žandi
kaulių? Gatvėm apšviestos ga
na gerai, kadangi palyginti su 
Amerikos miestais trafikas čia 
retas, tad vakarais būti lauke 
Vilniuje yra tikras malonumas. 
' (b. d.> J. Pr.

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 vaL p. p.

Savininkas lietuvis.

niu. Ant cementinių grindų par
tiestas pigus divonėlis; pasie
niuose jau tinku lopeliai nubirė- 
ję. Duris į kambarį atidarant te
ko savo pečiu prigelbėti atstum
ti; rankena nesispaudė. Dažy
mas, iš visko matyti kad sku
bos darbas ir pigus darbas, bet 
geriausiai tą darbą atestavo spin
telės durikės, kur įkabos (za- 
vieskai) turėjo po dešimtį sraig
teliams skylučių, bet tik trijose 
skylutėse buvo įsukta po sraig
telį! Ekonomija, pasakys, bet 
greičiausią, nepaprastas medžia
gos trūkumas, ar galbūt kump- 
nagiavimas! Nusiprausirfto kam
baryje dušas be jokios užlaidos, 
taip kad vanduo taškosi po visą 
aslą, bet šilto vandens buvo.

“Čiabuviai”, tai yra vietiniai, 
davė suprasti, kad reikia atsar
giau išsireiškimais, nes mikro
fonai tikrai esą įtaisyti, vieni 
sakė radijo garsiakalbiuose, ki
ti, kad mygtukuose, lempose ir 
t. Buvo-nebuvo, bet jau įsigy
venusi sena praktika, kad šei
mos ir giminės, norėdami atvi
riau pasikalbėti, tuojau garsiau 
užsuka plerpiančius radijo gar
siakalbius. Viena tikrai kaceti-

Karštą vasaros dieną 
šuje jaunuoliai sutūpę Romos fontane, kairėje 
čioje, dešinėje Northampton, Mass, potvyniu kontrolės užtvankos 
pakraštyje Kitur miestuose vaikai, paprastai, atsisuka ugniagesiy 

hidrantus

uz visą menesi.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

Chicago Savings 
and Loan Association

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto
Antrad ir penktadienį 9:Q0 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:Q0 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

siena apsuptą Vatikano terito
riją, pamatome garsią Tiberio 
upę ir vykstame į paskirtą sus- 
stojiino vietą.

Dar pasisukinėję po miestą, 
išvažiuojame į priemiestį, kur 
buvo mums numatytas viešbu
tis. Ten teks ilgiau apsigyven
ti. Viešbutis, vardu Ville Ra- 
dieuse, visai naujas ir moder
niškai įrengtas. Vienas blogu
mas, kad kiek toliau nuo inies 
to centro. Tačiau susisiekimas 
busu geras ir nebrangus, — 
apie 15 centų į miesto centrą. 
Tai nepalyginti su Chicagoje 
esančiom kainom. Taksi kai
nuoja $2, bet kai 4 žmonės va
žiuoja, — nebrangu.

Gavę kambarius ir kiek ap
sitvarkę, skubame, ruoštis ir 
studijuojame turimą koplyčios 
šventinimo programą, kurios 
iškilmingas šventinimas numa
tytas liepos 7 dieną. Moterys iš 
čemodanų ima tautinius rūbus, 
juos lygina ir žiūri ar tiks, nes 
kelionėje svoris gerokai suma
žėjo. Vyrai irgi apžiūri juodus 
kostiumus, kad viskas būtų 
tvarkoje, nes reikia išlaikyti 
orumą. Kaip buvo visų stro
piai ruošiamasi iškilmėms, ro
do ir tai, kad vienas čikagiš- 
kis, beskubėdamas pamiršęs 
įsidėti juodą kostiumą, Ispa
nijoje specialiai siūdinosi. Tai 
pavyzdys lietuviško tvarkin
gumo. Su tokiais keliuninkais 
bet kokia vadovvbė neturės 
nesmagumų, ypač iškilmėse 
bei priėmimuose.

(Bus daugiau)

Baigiame- jaū. -pervažiuoti 
dar Apeninų sutinkamus “kal
nelius” ir tunelius, kurie paį
vairindavo mūsų kelionę. Jau 
tikrai matosi mūsų ilgos, įdo
mios ir ilgam nepamirštamos 
kelionės galas, kurį 
kuoja Įvažiavimu į 
apipintą ir istorikų 
Romos miestą.

Įtemptai žiūrime, 
pamatysime .mūsų1 jsivaizduo 
tus ir .nustebimą keliančius 
vaizdus, kurie primintų atsi
lankiusiems priderančiai ir pa
garbiai respektuoti to miesto 
garbingą vardą. Deja, nieko 
ypatingo nesimato. Lygiai kaip 
ir pas mus: viskas Įprasta ir 
kasdieniška. Vaizdas toks, ko
kis daugiau ar mažiau,yra bū
dingas kiekvienam priemies
čiui. Mes manėm rasti įvažiuo

jantiems pastatytus garbės var 
tus, kaip seniau sutikdavo grįž 
tanėius legionierius po laimėto 
mūšio. Bet kur tau! Dabartiniai 
nųųėnai nebesidomi “sutiki
mais”, — laukia jie tik atve
žant dolerių. Taigi mūsų pre
tenzija i šių dienų “legionie
rius” kurie verti gražaus su
tikimo už atvežamus dolerius, 
nuėjo niekais.

ROMOS MIESTE
Apie ketvirtą valandą jau 

buvome pačiame mieste. Žiū
rime akis išpūtę. Viskas ne
įprasta, ypač kai pirma kartą 
matai 'žilos senovės pastatus, 
kurie laiko tėkmėje daug ką 
yra matę ir pergyvenę. Smul
kesniam miesto ir įvairių pa
minklų bei pastatų pažinimui 
reikia sistemingo lankymo su 
vadovu arba turėti miesto pla
nu su reikiama literatūra. 

V

Kai Įvažiavome į šv. Petro 
aikštę ir pamatėme baziliką ir 
supančių didžiulių kolonų bei 
aukštų išrikiuotų obeliskų aikš 
tę, ir be paaiškinimo suprato
me lįur esame ir ką matome. 
Trumpam išlipame ir valan
dėlei susikaupiame, padėko
dami Dievui, kad laimingai 
atvažiavome. Bendras Įspūdis: 
viskas dvelkia senove, laiko 
dulkės gerokai apnešusios vi
sus pastatus, oro atmainų pėd
sakų žymės matosi ir kietame 
grahite. Laikui bėgant, vedaht 
taupumo politiką, tie pastatai 
gali susilaukti Koliziejaus liki
mo. Apvažiuojam didžiule

(Tęsinys)
• Kiek toliau žemumoj (slėny
je) yra šv. Marijos, Angelų 
Karalienės, graži bažnyčia, ku
ri taip pat artimai surišta su 
šv. Pranciškų, nes jis labai 
mėgęs tą vietovę. Rodos, čia 
yęa ir šv. Klaros' moterų vie
nuolynas. Vienuoles aptarnau
ja esamas bažnyčias. Kiek pa
stebėjau, tuose kraštuose vie
nuolės dėvi po senovei, užtat 
žmonės (jų tarpe ir mes) reiš
kia joms . pagarbą. . Kunigai 
daugumoje mieste vaikšto su 
sutanomis.

Reikia pažymėti, kad buvo 
atlaikytos kun. V. .Mikolaičio 
Šv. Mišios prie šv. Pransiškaus 
karsto. Jos visų buvo išklausy
tos ir visi buvo patenkinti.

Po visų tų gražių ir jausmin
gų pergyvenimų, pasijutome 
esą tyri lygo tpo krikšto, nes 
gyvenime gražūs ir vertingi 
darbai yra geresni nei bloga 
malda. Na, o dabar susėdame 
Į busus ir išvažiuojame į Am
žinąjį Romos miestą, kuris jau 
beveik ranka pasiekiamas. 
Nors mūsų meditacija ir nuo
širdi buvo, bet pradėjus va
žiuoti, vėl kalbos pradėjo suk
tis apie pirkinius, pirkimą ir 
panašiai. O kai vadovas pa
klausė kas norės eiti i Romoje 
rengiamą lietuvių balių, tai 
visi net nemirktelėję sutiko nei 
neklausdami kiek kainuos.

QUO VADIS, DOMINE?

Jei kas būtų panašiai paklau 
sęs mus važiuojančius, tai tik
riausiai būtumėm vienbalsiai 
atsakę: į Amžinąjį Romos 
Miestą, žinoma, ne mirti, bet 
pasisemti dvasinės stiprybės ir 
to stebuklingo eleksyro, susi
jusio su asmeniu ir tautos gy
venimu. Tai pranašinga, isto
riška ir didinga. Todėl ir mes, 
lyg šv. Petras grįždamas, sku
bėjome mintimis ir visais savo 
pojūčiais..

Užmirštame valgį ir kitus 
reikalus. Bet pagal numatytą 
kelionės planą sustojame pa
kely kojų pamiklinti ir nuo 
troškulio atsigaivinti bei ką 
nors užkąsti. Kai užplūsta tiek 
žmonių užkandinę, tai sunku 
greitai visus aptarnauti, — 
kai kuriems tenka ir ilgiau pa
laukti. Paskutinieins net pasi
taiko pasitenkinti ir nemoka
mu vandeniu, kuris kartais yra 
geresnis ir už bet kokį “minkš
tą” gėrimą. Šį kartą visi laiku 
susirinko ir laiku išvažiavome.

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, 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

Dėlko visi tik apie Gintaro 
viešbutį kalba, lyg kitų viešbu
čių Vilniuje nebūtų? Yra, kur 
nebuvę, tačiau iš svetur atvy
kęs, iš kitapus Geležinės Uždan
gos turistas vargu Vilniuje yra j v*škai, o kitos tik rusiškai. Kam 
kitur apgyvendintas kai tik bariukas su vienu langu, pasi 
Gintare. Tatai paaiškinama priešais Pilies parką si 
dviem priežastimis: viena ta, 
kad Gintaras yra pats geriau
sias, moderniausias, naujausias 
ir didžiausias visoje Lietuvos 
sostinėje, kad jis lietuviškas, tai
gi lietuviams savas; antra, ta, 
kad jame apgyvendintus svečius 
lengva, paranku ir patogu pri
žiūrėti ir sekti. Taigi, Ginta
ras patenkina ir lietuviškąjį rei
kalą ir okupanto interesą. Iš vie
nos pusės, šis 5 aukštų su 300 
kambarių kombinatas, kaip 
amerikiečiai pavadintų Public 
Housing Project, yra savotiškas 
miestas mieste, kuriame dienas 
ir naktis per visą turizmo sezo
ną lyg bitės avilyje susitinka, 
ūžia, vaišinasi, kalbasi ir girnių 
nystės bei bičiulystės ryšius at
naujina iš “šiapus” ir iš “Ana
pus” susivažiavę lietuviai, savi, 
artimi giminės bei išblaškytų 
šeimų nariai. Iš kitos pusės, tai 
savotiška koncentracijos stovyk
la, kuri nors spygliuotomis vie
lomis ir neaptverta, tačiau* įvai
riausiomis nematomomis pink
lėmis taip apsaistyta, kad kiek
vienas šios vietos įnamis nors 
ir jaučiasi laisvas, tačiau fak
tiškai yra tikriausias belaisvis, 
tvarkomas pagal NKVD taisyk-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 

HA druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.
Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 

' t 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė^
l nėšio pirmos.

geriausia vieta prie bėgančio vandens. Vir 
— Toronte ir apa-

atsisuka* ugniagęsiy
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

istorija, — visa tai 
svetimtaučius moks- 
ir jie tapo pusiau lie-

Užsieniuose:
metams_____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

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

t II

Ralph Nader pagarsėjo gindamas 
Amerikos vartotoj v interesus. Jis pir
mas puolė nesaugius Amerikos auto
mobilius, kritikavo kitas pramonės 
šakas už žmonių apgaudinėjimą. Da
bar jis ėmė reikalauti saugesniu ir 
sveikesnių darbo sąlygų Amerikos 

angliakasiams.

“mokslininkas no

Dienraščio kainos: 
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams JL____ _____ _
pusei metų ___ _____.21
trims mėnesiams*______
vienam mėnesiui ______

Kitose JAV vietose: 
metams ___ __ _____ _

pusei metų____________

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _ ___ _
pusei metų___
vienam mėnesiui

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

10 cents per copy, 10 c. on Saturday
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Jau praėjo okupanto Vilniuje suruoštos dainų, šokių 
ir sporto šventės. Pasibaigė Lietuvos nepriklausomybės 
panaikinimo, “tarybinės” valdžios Įsteigimo, Lenino gi
mimo ir kitoki minėjimai. Jau Amerikon pradeda grįžti 
ir tie turistai ’, kurie tikėjosi pamatyti gimtini savo 
kraštą, pasikalbėti su gyvais likusiais giminėmis, bet 
buvo uždaryti Vilnaus viešbutėlin ir buvo nuvesti į kelias 
šventes ir oficialius minėjimus.

Pasirodo, kad okupantas dainų ir šokių šventes 
spauste išspaudė iš Lietuvos jaunimo. Kolchozuose, sov- 
chozuose ir Įvairiose dirbtuvėse bei dirbtuvėlėse dirban- 
tieji jaunuoliai turėjo atlikti savo ilgos dienos darbą, o 
dainoms ir šokiams ruoštis vakarais, laisvomis nuo dar- 
bo valandomis. Jie turėjo apsirūpinti pačiais naujausiais 
“tautiniais” drabužiais, susisiekimo priemonėmis ir ke
lionpinigiais. Vietomis kolchozai parūpino trokus ir nu
vežė šokėjus ir dainininkus Į Vilnių, bet daugelyje vietų 
jie patys turėjo susirasti būdus Vilnių pasiekti ir nusi- 
lenkti valdovams.

ar^i^ę “saviveiklininkai” (taip dabar va
dina laisvu nuo darbo metu dainuojančius ir šokančius 
jaunuolius) buvo išrikiuoti Į pusiau kariškas gretas ir 
pervesti svarbiausiomis sostinės gatvėmis, kad iš užsie
nio suvažiavusieji ir Vilniuje gyvenantieji žmonės pama
tytų, kaip jaunimas “pritaria” Į “komunizmą” vedan
čiai “socialistinei santvarkai” ir dabartinei ’’tarybinei” 
valdžiai. Jeigu kokiam vilniečiui kiltų mintis nepaklau
syti kurio nors valdžios potvarkio, tai kad žinotų, kas tą 
valdžią remia. O kad “saviveiklininkai” kartais nesua
bejotų, kas yra tikrieji krašto valdovai, tai “Žalgirio” 
aikštėje viso jaunimo akivaizdoje buvo Įsakyta nunešti 
valdovams pačias didžiausias gėlių puokštes. Darbo, jau
nimas šoko • ir dainavo, o kompartijos nariai ir “tarybi
nės” valdžios atstovai rusai ir lietuviai gėles gavo.

• Bet Lietuvos kompartijos vadovybė, rusų spaudžia
ma, nepasitenkino vien pigia dainų švente. Paskutinėmis 
gegužio dienomis Vilniuje buvo sušauktas Lietuvos kom
partijos centro komiteto plenumas, kuriame buvo svars
tomi planai, kaip lietuviai galėtų pagaminti “daugiau, 
geriau, pigiau”. Pasirodo, kad jau praėjusiais keturiais 
penkmečio plano metais aiškiai nustatytas didelis atsili
kimas visose gamybos srityse. Specialistai centro komi
teto nariams pasakė, kad šiais metais pastebėtas šioks 
toks pagerėjimas, bet jo nepakanka keturių metų atsili-

kimu! išlyginti, feaidų ir medžio apdirbimo, durpių ir 
maisto pramonėje pastebėtas pagerėjimas, bet kitur at
silikimas yra didelis.

Plenuman suvežtiems kompartijos centro komiteto 
nariams paskaitą skaitė rusų primestas sekretorius A. 
Ferensas., Jis kalbėjo apie įvestą “lenktyniavimą” tarp 
kolchozų, sovchozų, įvairių pramonės dirbtuvių ir dirb
tuvėlių. Vienur “lenktynės” buvo laimėtos, kitur lenk
tyniauto  jai apdovanoti. įvairiausiais lakštais ir valdžios 
pagyrimais, bet tas gaminamų produktų nepagerino, jų 
gamybos nepadidino ir neatpigino. Laimėjus “lenkty
nes”, pramonės gamyba ir vėl sumažėdavo. Ferensas nu
rodė, kad lenktynių metu pakeltas darbo našumas toje 
aukštumoje turėtų ir pasilikti. Jis nurodė visą eilę įmo
nių, kurios nekreipė jokio dėmesio Į raginimą pakelti 
darbo našumą.

Visi žinome, kad okupantas labai daug kalbėjo apie 
Leniną ir nepaprastai didelę jo gimtadienio svarbą. Vil
niaus, Kauno, Šiaulių darbininkai klausė propagandistų 
pasakojimų apie Leniną, bet didelio dėmesio į tas kalbas 
nekreipė. Kiekvienas žinojo, kad jie daug geriau gyveno, 
daugiau uždirbo ir sočiau pavalgė, kai apie Leniną nieko 
negirdėjo. Lenino gimtadienis, šių metų balandžio 22 
diena, buvo pati svarbiausioji. Dabar paaiškėjo, kad tą 
svarbiausią dieną apie 60% visų krašto gyventojų dirbo. 
Jie dirbo dar smarkiau, negu paprastomis darbo dieno
mis. Dirbo todėl, kad minėtos šventės organizatoriams 
paskutinę minutę buvo svarbiau atsilikusios darbo nor
mos pakelti, negu mintys apie Leniną skelbti. Lenino gi
mimo sukaktinę dieną leido dirbti sovietų valdžia, nesi
priešino ir tos sukakties rengėjai.

Sukaktiniais Lenino metais kiekvieną dieną ragino 
kelti darbo našumą, gaminti geresnes "prekes . ir paga
minti jas . galimai pigesnėmis priemonėmis. Kiekvienas 
darbininkas okupuotoje Lietuvoje buvo raginamas nemo
kamai dirbti sekmadienius, o Lenino gimimo dieną darbe 
dar labiau pasitempti. Žinoma, be atlyginimo.

Ferensas pranešė partijos centro komitetui, kad val
džia, paraginus darbininkus pigiau gaminti produktus, 
nutarė atpiginti ir valdymo Išlaidas. Šiais metais ji jau 
atleido 8,500 valstybės tarnautojų, kurie valstybei buvo 
nereikalingi. Gamyba Lietuvoje dešimteriopai padidėtų, 
jei Ferensas atleistų visus okupanto primestus valdžios 
.tarnautojus ir dirbtuvėse įvestus tikrintojus ir kontrolie
rius. /

JONAS VAIČIŪNAS . • ■ •

LIETUVIŠKAS GALVOJIMAS 
IR JAUTIMAS

Vieną biaurų vakarą, kada 
lietus sriautu krito iš papuru
sių neįžvelgiamų debesų, tin
gėjau ko nors tvertis: varčiau 
kai kuriuos atidėtus lietuviškus 
laikraščius, ir tai be mažiausio 
noro, be jokio tikslo. Neprisi- 
verčiau sėstis prie mašinėlės, 
nors gal kokia mintis ir būtų 
susikūrusi galvoje.

Kai kada prakeiki, žmogus, 
telefoną, bet šįsyk suskambė- 
jimas maloniai pakuteno.

— Sakyk, ar tu tiki, kad sve
timtautis gali galvoti ir jaustis 
lietuviškai? — išgirdau artimo 
bičiulio balsą ragelyje.
' — Iš kokio maišo tu tokią žu 

vi ištraukei, — išsižiojau. —

Tur būt, ? alučio ar nebūsi per 
daug įtraukęs?

— Na, ne, aš labai rimtai.
Sųrimtėjau ir aš, nes galvą 

persmelkė Jungferis, Sezema- 
nas, Eretas ir kiti profesoriai 
nelietuviai. Turėjau pats sau 
patvirtinti jų tikrai lietuvišką 
galvojimą ir jautimą.

Atėjusių į mūsų tautą 
ir labai mažai. Ypač iš, 
namų, didesniųjų, savo 
ritėtu gebančių veikti ir

Aišku, kodėl jie taip prita
po prie mūsų. Ilgesnis darbas 
Lietuvos Universitetuose, gi
lesnis lietuvių tautos, jos kul
tūros pažinimas, reto grožio
kalba, didinga ir reikšminga šūkis labai gražus, šūkis nu-

labai 
vadi- 
auto- 
kitus.

VLADAS CIVINSKAS
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Chemiškai tigro akis yra kvarcas, per- 

grūstas pašaliniu geležies sodos silikatu, 
žinomu krokedilito vardu. KrokedilitO gi
jos, sruogomis išsiklostę akmenyje ir po 
šlifo, sukuria įdomių optinių efektų. Žiū
rint į akmeni iš šono ar iš viršaus, aiškiai 
išsiskiria šviesesnės ir tamsesnės gijų sruo
gos, einančios lygiagrečiai akmens pavir
šiumi. Bet užtenka tik akmenį sujudinti 
ar pakreipti ji kitu kampu, ir šviesesnės 
sruogos staiga patamsėja, o buvusios tam
siosios sušviesėja, akmeniui iš karto su
teikdamos daug gyvumo ir slėpiningumo. 
Apvaliai ovaliniame šlife šis akmuo , kaip 
ir kvarcinė katės akis, sukuria visa ma
tančios ir visur sekančios akies iliuziją, 
tik pagal spalvą ši akis jau ne katės, bet 
tigro, šlifuoto akmens spalvos įdomios ir 
aiškios, tik trupučiuką lyg ir pilko atspal
vio. Akmens paviršiaus švitesys šilkiniai 
auksinio atspindžio.

Kartu su tigro akimis randama ir kitų 
kvarco akmenų, lygiai tokių pat ypatybių, 
tik ne geltonų, rudų, bet tamsiai mėlynų. Iš 
pradžių buvo manoma, kad tai kita kvar
co atmaina, bet išsiaiškinta, kad ir čia ta 
pati tigro akis žymiai geriau išsilaikiusioje 
formoje. Krokedilitas iš tikrųjų yra mėly
nas, ir visi kvarcai, žinomi tigro akimis, 
kažkada buvo mėlyni, tik, laikui bėgant, 
suseno, apibluko ir pakeitė spalvą.

ši mėlynoji tigro akis brangenybių 
prekyboje dažniausiai sutinkama sakalo 
akies vardu.

Visi šie akmens ateina iš Pietų Afrikos. 
Kitur jų depozitų nerasta. Didžiuliai šio 
akmens ištekliai yra kalnuose netoli Kim- 
berlev iš kur, šlifavimui vežami i Idar — 
Obersteną Vokietijoje. Dar praėjusio šimt
mečio antrojoje pusėje jie priklausė prie 
brangesniųjų akmenų ir buvo pardavinė
jami po keliasdešimt dolerių už karatą, 
bet dabar jų kainos kritusios iki kelių do
lerių už svarą.

Granatų vardas yra sanskrtiškos kil
mės, mūsų laikus pasiekęs per graikų ir 
lotynų grenatus, vienur išvirtęs garnetu, 
bet daug kur išlaikąs savo senąjį skambe
sį. šis vardas nėra kurio nors vieno ak
mens pavadinimas, bet bendras gana pla
čiai mineralų grupei, kurios nariai gimi
ningi savo chemine kompozicija, kristalų 
formomis ir kai kuriomis fizinėmis savy
bėmis, bet gana ryškiai išsiskiria savo iš
viršine išvaizda. Penki šios grupės nariai 
priklauso brangiųjų akmenų šeimai.

Visi granatai savo chemine sudėtimi 
yra magnio — aliuminio, geležies aliumi
nio, mangano
Icžics ir kalcio — chromo silikatai, pažįs
tami pagal gana uniforminę formulę, vi
siems bendrą savo pagrindu. Gamtoje jie 
randami žėrutiniuose skalynuose, gneizuo-

aliuminio, kalcio — gc-

rodąs vieną dalelę lietuviškos 
asmenybės. Tačiau, man ro
dos, į LF eiles yra įsirašę ir ne
lietuvių. Ar tikime apie jų tier 
tuvišką galvojimą? Jie, gal būt, 
turėjo kokius kitus interesus, 
išnaudotinos jų asmeniškiems 
reikalams, 
apie kitus 
jimus” — 
atsakys.

Ak, kada asmuo paliko ar 
užrašė lietuviškiems reikalams 
per LF visą savo turtą, čia jau 
reikalas išsiveržė iš mažo upe
liūkščio į platų Nemuną. Tam 
žmogui lietuviško pojūčio ir 
galvojimo srovė išsiveržė iš sa
vo mažo “aš”, aukščiau vis
ko pastatė savo tautą.

Šį atsitikimą jau galima im
ti tikro lietuviško galvojimo 
pavyzdžiu, nes aukotojas tu
rėjo galvoje ir lietuvišką mo-

praeitis, 
pritraukė 
lininkus, 
tuviais.

Žodį
rėčiau pabrėžti, nes, jeigu jie 
nebūtų buvę mokslininkai, ne 
tikiu, kad būtų virtę tokiais, 
kokiais buvo paskutiniame ne
priklausomos / Lietuvos laiko
tarpy, kai kurie net ir dabar.

Atmintis nurodo ir kitokį pa
vyzdį: aš skaičiau, gal tik gir
dėjau (bet ne vieną kartą) apie 
svetimtaučius prekybininkus 
tariant, kad jie, esą nesvarbu, 
kad nelietuviai, bet juos reikia 
remti, nes jaučia ir galvoja lie
tuviškai; Vienas antras iš to
kių ir šneka lietuviškai.

Apie tai, kokia kalbos pras
mė ir reikšmė, daug ir visur 
buvo rašyta ir sakyta. Kalba 
yra pagrindas tautybei išlai
kyti, bet, žinoma, jog daug 
esama žmonių, kalbančių ke
liomis kalbomis, ir visomis be 
veik apyilgiai gerai. Jie tik vie 
nai tautybei gali priklausyti. 
Kad svetimtautis gerai moka 
lietuvių kalbą, ar kad lietuvis- 
gerai kokią kitą, tai dar ne
reiškia, kad jis persiverčia į 
kitą tautą, tampa kitos tautos 
nariu, ,J, i

Ar gali’ žmogus priklausyti 
dviem ar daugiau tautybėms, 
čia Besiaiškinsime.

Lietuviškas jautimas ir lietu
viškas galvojimas spręstinas 
iš esmės. Ne iš vieno kokio 
bruoželio, nes vienas bruožas 
nesudaro asmenybės. Ją suda
ro visi bruožai. Ir tik juos vi
sus peržvelgę , įsitikinsime ar 
tas ar kitas asmuo jaučia ir 
galvoja lietuviškai. .

Iš tokių lietuviško galvojimo 
ir jautimo bruožų vieną siūlo 
“Lietuvių Fondas”. “Kas lie
tuviškai galvoja, į Lietuvių 
Fondą stoja”, sako LF šūkis.

se, konglomeratuose, metamarfinėse ir 
kt. uolose. Kristalai izoterminiai, gerai i 
išbaigti, taisyklingi, primenantys beveik Į 
apvalius akmenukus. Dažniausiai jie ma
ži, bet pasitaiko ir stambių gabalų. 1885 
m. New Yorke bemaž pačiame Broadway, 
iškastas vienas akmuo, svėręs net 9 sva
rus. Kristalai tampriai sukibę tarpusavyje, 
be išilginių sienelių, ir todėl granatai taip 
gražiai neskyla, kaip daugelis kitų brangių
jų akmenų, o skeliami subyra į mažesnes 
dalis. Visi jie, išskyrus ūravitą, pasitai
ko skaidrūs, gana didelės refrakcijos, ge
rai pasiduoda šlifui. Trinami į medžiagą, 
jie elektrizuoja. Jautrūs rūgštims. Kaip 
ir topazai, zirkonai ir turmalinai, jie ran
dami įvairių spalvų, išskyrus mėlyną. Pa
gal kompožiciją jie pažįstami daugeliu var
du — pyropais, almandinais, hesonitais ir 
kt., todėl pagrindinis vardas granatas dar 
nenusako nei akmens spalvos, nei jo vie
tos grupėje.

Granatai yra* įvairaus kietumo akmens, 
Mohs skalėje tarp 6.5 — 8. Kiečiausi yra 
urovitai (kalciochromo silikatas), bet 
jie neskaidrūs ir neturi brangiesiems ak
menims reikalingų savybių, todėl dau
giau naudojami kaip dulkės brangiųjų ak
menų šlifavimo dirbtuvėse. Sekantis kie
tumu yra pyropaš, gražus tamsiai raudo
nas akmuo. Minkščiausi yra žalieji gra
natai. Akmens gana sunkūs, lyginamasis 
svoris svyruoja tarp 3.5 ir 4.2.

Kietieji granatai tinka žiedams ir vi
siems kitiems papuošalams, minkščiausieji

Jeigu skaitysime nelietuviš
ką spaudą, o. lietuviškos ne, 
jeigu leisime savąjį atžalyną į 
vietines mokyklas, o į lietu
viškas ne, jeigu lankysime sa
vose šventėse pamaldas kito
mis kalbomis, o sava ne, jeigu 
neauklėsime iš pat mažens sa
vo vaikų lietuviška dvasia ir 
neduosime jiems reikiamų lie
tuviškų pavyzdžių, jeigu... 0, 
Dievuliau, kiek daug tų “jei
gu” sugebėtume priskaityti... 
Ir tas kiekvienas “jeigu” toli
na nuo bendro lietuviško jau- | 
timo ir galvoj imo>

Alvudas dr. J. Adomavi-1 
čiaus lūpomis, skelbia pilnuti- j 
nio žmogaus reikšmę. Atvers- f 
kime lapą iš kitos pusės, ir pa- j 
matysime, kad bus tuščia vie- s 
ta, jeigu tas žmogus nebus pil
nutinis lietuvis.

Jei bus pilnutinis lietuvis, ;
I I I Ikym,. ir bendrą mokslą betų- bus ir Pu-nutinis žmoS“s- 

viams studentams, ir spaudą Ar ne tiesa, mielas daktare? 
ir L t. Jo žodis, skiriąs tautai Išauginkime Jūsų žmogų lie- 
palikinią išėjo iš siaurų ribų, tuviškais neiškraipytais papro- 
Jis suprato, kad pinigai reika- ciais, tvirto nusistatymo savo 
lingi ne vienam kokiam tikslui, 
vienam reikalui, bet visiems.

Nes viskas sudaro tą asme
nybę, pavadintą lietuviško 
galvojimo ir jautimo asmeniu.

Yra pavyzdžių, kad paliki
mas ar jo dalis užrašoma tik 
vienam reikalui, pav. gana 
dažnai užrašo tik Bažnyčiai, sa
vo organizacijai arba kokiam 
vienam pasireiškimui Tai gra
žus lietuviško galvojimo pąvyz 
dys, tokiam negalima taikyti 
visiems bendros taisyklės 
(visapusiško lietuviško jau
timo), nes gal jo turtas, pali
kimas ne milijonais o tūkstan
tinis ar dar mažesnis.

Kaip būtų gražu, jeigu atsi
rastų lietuviškai galvojantis ir 
paskirtų lietuviškajam atžaly
nui ir tautos kultūrai kelti (čia 
abu susiplaka į vieną) dešimt 
tūkstantukų kanklėms pirkti. 
LB šikagiškė apygardos valdy
ba tokį užmojį buvo jau seno
kai padariusi, bet žaliukų trū
kumas sustabdė. Dabartinė 
valdyba, girdėti, mėgins ieš
koti visokių priemonių, kad 
tik tą darbą būtų galima įvyk
dyti. T'“ ■■ ■

O dešimt tūkstantukų dėl to, 
kad kanklės gaminamos Vo
kietijoje. Jos parduodamos 
tik, man regis, šimtą užsakius.

Paieškokime ir daugiau lie
tuviško galvojimo pavyzdžių, 
Vlikas, Altas stovi lietuvių tau
tos sargyboje. Jų galvojimas 
upynai lietuviškast neužmegz- 
ti jokių ryšių su okupahtu ar 
jo patikėtiniais, nežiūrint, ko
kios tautybės tie patikėtiniai 
būtų. Iš kitos pusės, jeigu jau 
lietuvis tampa pavergėjo pati
kėtiniu, savaime suprantame, 
jis netenka to brangaus lietu
viško jautimo. .

dažniausiai naudojami itaglijoms ir kemė- , 
joms.. Brangenybių gamybai akmens šli
fuojami briliantiniais, emeraldiniais ir 
apvaliaisiais šlifais.

P y r op ai
Iš visų granatų plačiausiai- žinomi ir 

daugiausiai paplitę yra taip vadinamieji 
Bohemijos granatai, šį vardą gavę nuo 
krašto, kur jų daugiausia randama ir kur 
prieš daug šimtų metų susikūrė reikšmin
ga jų apdirbimo pramonė. Brangiųjų ak
menų pasaulyje jie tačiau geriau žinomi 
pyropų vardu, kilusiu iš senosios graikų 
kalbos ir reiškiančių — ugninis. Jo spalva 
giliai tamsiai raudona su vos pastebimu 
gelsvumo ar rausvumo atspalviu, saulės 
šviesoje deganti, kaip ugnis. Manoma, 
kad biblinis vardas karbunkulas, kuriuo 
dabar pažįstami almandinai, pirmiausia 
buvo duotas pyropui. Jei tai tiesa, tai py- 
ropą jau randame ir senoje Talmudo le
gendoje, pagal kurią visa šviesa Nojaus 
arkoje buvo iš milžiniško kurbunkulo.

Pyropas kietas akmuo, Mohs skalėje — 
7.5. Jis lengvai rėžia kvarcus, turkyzus, 
opalus, bet pasiduoda tik topazams, spine- 
liams, kartais akvamarinams ir emeral- 
dains, nekalbant apie rubinus, safyrus ir 
deimantus. Lyginamasis akmens svoris 
apie 3.7. Jis visiškai ’skaidrus, be mažiau
sių dėmelių ar debesuotumų. Spalva tačiau 
kiek įvairuoja į šviesėjančius ar tamsėjan
čius atspalvius, priklausomai, kur akmens 
randami. Kai kurie pyropų atspalviai tiek
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tvirto nusistatymo savo 
kultūros nešėjais, įdėkime j jo 
lūpas lietuvišką žodį, atmeski
me okupanto primestas įtakas, 
— ar nebus Jūsų pilnutinis 
žmogus —• lietuvis? Ą

Millikeno Diena 
bus šį šeštadienį

Skelbiama, kad daugiau kaip 
pusė milijono žmonių, (negrų) 
stebės 41-metinį Bud Milliken 
Dienos paradą ateinantį šešta
dienį nuo 10:30 vaL ryto. Para 
das — 25,000 žmonių eisena 
prasidės prie Oakwood Bulva
ro ir King Drive ir žygiuos iki 
51 gatvės Washington parke. 
Prieš parado pradžią bus ap
vainikuoti 12-metis Zachery 
Thomas ir 9-metė Sonia War- 
Ten “karalium” ir “karalienei. 
Parade dalyvaus 50 dekoruotų 
vežimų, 8 orkestrai ir 7 būgnų 
korpusai. Paradas, kurio tiks
las “užlyginti prarają tarp se
nosios ir Jaunosios gentkarčių”, 
buvo pradėtas 1923 metais, kai 
negrų laikraščio “Chicago De
fender” įsteigėjas Robert Ab
bott pavedė savo laikraščio 
niies to X? sky ri a us red ak toriui 
Lucius Harper išgalvoti tokį 
simbolišką “didvyrį”, kurio 
žygiai būtų sektinu pavyzdžiu 
negrų vaikams ir prisidėtų 
prie jų laimės.

. Mes norime, kad ta diena bū
tų laiminga mūsų vaikams ir 
seno amžiaus žmonėms. Po 
parado, Washington parke 
įvyks milžiniškas piknikas su 
nemokamai' duodamais ledais, 
“popu” ir kitais užkandžiais”, 
pasakė tos dienos organizato
riai.
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Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

I

laiko- 
ir da-.

kelių

panašūs į rubinų spalvą, kad iš akies ne
įmanoma išskirti, kurie akmens rubinai, o 
kurie pyropai. Kimberley deimantų ka
syklose Pietų Afrikoje^ kur jie randami 
kartu su deimantais, ilgai jie buvo 
mi rubinai, o brangenybių rinkoje 
bar dar likę Cape rubinų vardu.

Pyropai randami smulkiais iki
karatų kristalais, rečiau didesniais, bet 
kartais pasitaiko ir didelių akmenų. Ank
sčiau minėtas granatas, iškastas New Yor
ke, buvo pyropas. Austrų imperijos bran
giųjų akmenų kolekcijoje saugomoje Vie
noje , yra pyropas vištos kiaušinio dydžio, 
sveria apie 468 karatus ir savo laiku buvo 
vertinamas apie 45.000 dol.

(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 St, Chicago, HL
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “Naujienas”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.;

Rezid. telefu
Kasdien nuo

nuo 7 iki 9 vaL
Liųomus priima

PRospect 8-3229
WAibrook 5-5076

vak. Treč. uždaryta, 
tik susitarus.

Rex. tel. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKuStefcUA IK MWItKU LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. HulasKi Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
rruma ligonius pagal susiturimą 

Jei neatauiepia, saaiiiDinu 314-<ju12

DR. S. BIEZIS
T• Šefu t-Kospect C-I7i7 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-8; vak, 7-8 
ūkiai antraoieutais ir penktadieniais. 
iTecian. ir st-amari ofisas uždažytas. 

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

DHL mER BRAZIS 
CHYSIGlMN Anil) JUKWEurt 

Ž434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Kuidu 388-2233 
OFISU VALANDOS.

aiiu.au., penauiaieių nuo 1—o, tree, 
ir ūktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą parėmė 
optometnsias

DR. EDMUND E C1ARA
opiometasias

XXM7 M. 01ST blKfefci 
l ol.: GR 6-2400

pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—i, i—u, aiiuaa., penki. 10—4, ir 

sesuo. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DiL W. M. EiSiN - EiSINAS
IK MUiERų L'I&OS 

UlNEKOLOGiNE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siuvpia, sKamouiU Ml 3-OUUi.

Cit A. JENKiNS
GYur iOJaS IK GhikURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Al. ir Ant. Gustaičiai Dailioj V Meny Klubo susirinkime

Danutei Mitkienei pirminin
kaujant 1970 rugpjūčio 2 d. įvy
ko Les Angeles Dailiųjų Menų 
Klubo sus-mas, Pagrindinę pro
gramų atliko mūsų brangūs me
nininkai iš Boston, Mass.: reži- 
sorė-aktorė Aleksandra Gustai- 
tienė ir poetas Antanas Gustai
tis. Aleksandra Gustaitienė pui
kiai paskaitė ištraukų iš Mariaus 
Katiliškio knygos “Miškais atei
na ruduo”. Antanas Gustaitis 
prajuokino ir sumąstino savo 
naujais eilėraščiais, dar spau
doje neskelbtais. Satyriniai ei
lėraščiai klausytojams taip pati
ko, kad po kiekvieno plota.

Vaišingų p. p. Mitkų namuose 
dalyvavo gražus būrys DMK na
rių ir svečių: Bernardas Braz
džionis su žmona, Hermanas Tu
mas, Juozas Tininis, Bronius Bu- 
driūnas su žmona, Balys Mackia- 
la ir Dalila Mackialienė, Bronys 
Raila su žmona, Alė Rūta, Lem- 
bertienė, Pranas Gasparonis, Al
girdas Gustaitis su žmona. Kaip 
garbės svečiai buvo minėtieji 
Gustaičiai iš Bostono, atvykę 
pas savo sūnų su šeima. Daly
vavo ir jų sūnus Algimantas 
Gustaitis su. žmona Rasa bei jų 
dukrelė. Pr. Gasparonis padarė 
nuotraukų.

Dalila Mackialienė pranešė 
Los Angeles Dramos Sambūrio 
skelbto dramos konkurso rezul
tatus. Buvo atsiųsti aštuoni kū
riniai. Dramos konkurso Komi-

sija sudarė: Juozas Tininis — 
pirm., Alė Rūta — sekret., ir 
nariai: prof. Elena Tumienė, 
prof. Kordelija Jasutytė ir Dali
la Mackialienė. Pirmą premijų 
laimėjo veikalas Paskutinis pik
nikas, kurio autoriumi, atplėšus 
vokus, pasirodė yra Algirdas 
Landsbergis. Antrą premiją lai
mėjo veikalas vardu Ku-ku, ku
rio autorius Anatolijus Kairys. 
I premija gavo 1,000 dol., II 
premija 500 dol. Premijos bus 
įteiktos vėliau, autoriams šian
dien rež. Mackialienė paskam
bins telefonu. Rež. Mackialie
nė sakė, veikalą Ku-ku jie (Los 
Angeles Dramos Sambūris) ma
no pastatyti šį rudenį Los An
gelėje, o Paskutinį pikniką gal
voja kitais metais nusivežti ir 
pirmiausia parodyti Čikagoje.

Be kitų einamųjų reikalų, bai
gianti pirmininkavimą, Danutė 
Mitkienė visus kvietė į vienybę, 
tarpusavio bičiuliškumą, kole- 
giškumą.

Nauju DMK pirm, bus Dalila 
Mackialienė.

Visi sočiai, gerai pavaišinti.
: (ig)

Dr.

3 P. ŠILEIKIS, O.P.
X ‘ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Dt Aparatai - Protezai, Med. Ban- S dažai. Speciali pagalba koloms 
' (Arch Supports) ir t. t.

Treč. ir šeštao, uždaryta 
Ofiso teiu Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

♦ -Priima-tik susitarus., .
. /"Valandos; pirmacL, ketyirtad., • 5—8,

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 WMt 63rd St., Chicago, Iii. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais. uždaryta.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A 5 

2047 W. 67fh PI. WAibrook 5-8063

(WINSKAS

Stanley Cohen demonstruoja 
šviesos pieštuku, kuris ant ekrano 

palieka šviesos linijas.

to gruodžio pradžioje įsimetė 
juodukų gatvės gauja “Black 
stone rangeriai” ir palaipsniui, 
gyventojus terorizuodami, vieš
butį užvaldė ir nugyveno.—Di
džioji problema esanti, kas ir 
kaip pašalins kalnus susikau
pusių nešvarumų.

Kunigo Sampsono pasiūly
mą tame viešbutyje įrengti na
mus seneliams gauja sutinkan
ti “paremti”.

— Lucille Savickas ir Louis 
Dokas paskutiniu laiku vėl pa
sireiškė kaipo neatlaidūs vei
kėjai ir geri kalbėtojai už savo 
atstovaujamų organizacijų bei

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRIŠTAS

' / KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5T49 
Tikrina Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCŠLEŠ IR . 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST. .

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

Ofiso telef.: 776-288C ■
Naujės rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORO VĖSINTUVĄ

PIRKSI/ GAUSI IR VfeSINSIES ‘ 

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

Keturi tarnautojai 
nužudė vieną moterį

Suimti ir pakaltinti nužudy
mu keturi West Side Y. M. C. A. 
tarnautojai — Charles Robin
son, 30 metų amžiaus, Willie 
Green, 23, Eddie Williams, 22 
ir Napoleon Cholston, 25 metų. 
Jie uždaryti kalėjime be užsta
to ir jų teismas prasidės rugsė
jo 16 dieną.

Visi keturi kaltinami nužu
dę Mrs. Sheilla Hopper, 17 me
tų amžiaus, kurios nuogas kū
nas buvo i'astas užgatvyje prie 
7718 S. Halsted St, . įgrūstas į 
55 galionų talpos metalinę sta
tinę. Ji dingo praeitą šeštadie
nį ir jos lavonas rastas pirma
dieni — trimis kulkomis per
šauta galva ir trimis giliais piū- 
viais veide. Policija mano, kad 
ji buvo nužudyta besigindama 
nuo prievartavimo.

Kaltinamieji tarnavo Dun
can Y. AI. C. A. Medical Com
munity poste 2067 W. Roose
velt Rd. — Illinojaus universi
teto proto sveikatos patariinų- 
centre, kur, spėjama, Mrs. 
Hopper buvo atvykusi. Tos pa
talpos antro aukšto kambaryje 
grindys rastos kruvinos. Ma
noma, kad piktadariai tą mo
terį ten nužudė ir paskui jos 
lavoną nugabeno i miesto pie
tinę dali.

Nepaisant pastangų 
ežeras nešvarėjąs

Nepaisant, kad stambioji 
industrija Michigano paežery- 
je Calumet srityje nuo 1965 
metų išleidusi milijonus dole
rių svarinimo įrengimams, ta
čiau federaliniai Švaros kon
trolieriai esą susirūpinę, kad 
ežere švaros pagerėjimo ne
pastebima. Sunkioji pramonė 
tėbeleidžianti į ežerą ir jo Į ta
kus savo nešvarumus ir dideli 
aliejaus — naftos latakai plau
kioja Indianos plieno fabrikų 
pakraščiuose.

Nustatyta, kad pavyzdžiui 
per vieną dieną viena tik U. S. 
Steel korpoipcija, Gary, Ind., 
paleidžia Į vandeni po 67,317 
svarus aliejų ir 306,781 svarų 
tirštų nešvarumui; Inland Steel 
kompanija, East Chicagoje? 
po 23,791 starų aliejų ir 103, 
617 svarus tirštumų; Youngs
town Sheet ir Tube Co. 11,444 
svarus aliejaus ir 46,099 svarus 
tirštų nešvaruhtų. ir t. t

linkių reikalus. Jie aštriai pa
sisakė prieš planuojamą Či
kagos pietvakariuose greitkelį 
ir prieš miesto viešųjų darbų 
komisijonierių Milton Pikars- 
ki, kuris remiasi mažumos 
nuomonėmis, kitus pavadin-' 
damas neatsakomingais. Yra 
pasiūlymas, kad vietoje mini
mo greitkelio, miestas pada- - 
rytų Pulaski ir Cicero gatves 
vienos krypties, kas išspręstų 
tariamas ar būsimas susisieki 
uio problemas, mažais kaštais i 
ir nepadarytų neigiamų įtakų 
į apylinkes. 

.
— Stepas Ingaunis, Cicero 

HL, Lietuvių Bendruomenės, li
tuanistinių mokyklų ir kitų or 
ganizacijų veikėjais, išvyko 
atostogų i Hot Springs, Ark.

— Sol. Jonas Vaznelis, mūsų 
vienintelis bosas solistas, kuris' 
labai plačiai pasireiškia su sa-Į 
vo koncertais JAV ir Kanados 
lietuviams, klausytojų labai 
mėgiamas dėl savo plataus bal- '~ 
so ir gražaus tembro, dainavęs 
Rigoletto, Fausto, Carmen, 
Trubadūro, Aidos, Toscos, 
Gražinos, Danos, Fidelio, La 
Forza ir Requiem boso parti
jas, kartu su kitais operos so-' 
iistais atliks jubiliejiniame 
ateitininkų federacijos koncer 
te Orchestra Hali rugsėjo 5 d. 
gerojo prižiūrėtojo partiją iš 
operos Fidelio su simfoniniu 
orkestru, diriguojamu ma
estro V. Marijošiaus. 1

— Balfo apskrities ir skyrių f 
atstovų pasitarimas Įvyks sek
madienį, rugpiūčio 9 d. 12 vai. 
“Laisvosios Lietuvos” patalpo
se, 2618 West 71st. g-vė. 

• - -■ ■ ■ f -

Apskrities Valdyba

ŠKOTŲ HUMORAS
škotas drabužių krautuvėje:

Kiek kaštuoja šie marškiniai?
— Trsdešimt šilingų.
— Tai baisiai daug.

■ *. ■ ■ ■' ’ ’

— Tegul bus dvidešimt šilin- •

T R UM P A 1

— Perdaug brangu-
— Penkiolika šilingų.
— Vis dar perdaug.
— Prašau imti veltui!
— Tokiu atveju prašau 

duoti dvejus marškinius.
man

Susirinkimu u parengimų

su-
Jais

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

DAR VIENA 

EKSKURSIJA

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4*2123 
Rend, telef.: Gibson 8-6195 

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

SKAITYK "NAUJIENAS"— 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Šiy mėty 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 - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

•9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

CTA bankroto politika
Čhicagos tranzito adminisi- 

tracija per 24 dienas nuo liepos 
8 d., kai autobusų ir trakinė- 
Hų kainas pakėlė iki 45 ir 55 
cent;, neteko 8 nuošimčių va- 
žinėtojų, bet “laimėjo” paja
mų 6.2 nuošimčius, būtent per 
tas 24 dienas gavo $12,110,483 
pajamų, kai pernai per tokį 
laiką gavo $11,403,928.

CTA direktorius DeMentis 
tikisi pajamų padaugėjimo ru
deniop, kai žmonės grįš iš atos 
togų ir vaikai pradės į mokyk
las važinėti.

Vienas ketvirtadienio popie
tinis laikraštis stambiomis ant
raštėmis paskelbė, kad CTA 
planuoja vėl važmos kainas 
kelt!

— DaiL Mikas Šileikis puo
šia Naujienų bendrąją raštinę 
savo kūrybos paveikslais, vaiz 
duodančiais Čikagos apylinkes 
ir Michigano bei Indianos smė
lio kop*as. Paveikslai pasižymi 
savo išdidumu ir ramumu, 
keldami geras nuotaikas.
gėrisi įvairiais'reikalais atvy
kę Naujienų skaitytoji!.

— Walter Klemka su šeima 
išvyko atostogų Į Colorado vai 
stiją. Woodmac Bowl biznį ve
da ir paruošia ateinančiam se
zonui jo partneris Bruno Sho
tas, ką lik grąžęs iš Wisconsin 
valstijos, kur su savo šeima 
praleido atostogas.

— PvL Paulius E. Mosleika, 
gj'v. Čikagos Brighton parko 
apylinkėje, . tarnauja kariuo
menėje Fort Lewis, Wash.

— Humboldt Parko Lietuvių Klu
bas kviečia visus narius, nares ir jų 
draugus atvykti į klubo rengiamą 
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 Čhicagos nume
rius yra 5900 N. ir 5400 W. Bušai ei
na Central Avė. kas 15 minučių.

Kviečia Valdyba ir Rengimo K-ja.

— Lietuviu Moterų 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 val
gių. Kviečiam visas nares ir svečius 
dalyvauti piknike ir smagiai praleis
ti dieną tyrame ore.

— Komisija ir Valdyba.

^IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Gauja subankrutino 
Southmoor viešbutį

Teisėjo nusprendimu likvi
duojamas kadaise buvęs puoš
niausias Southmoor viešbutis, 
6646 S. Stony. Island Avenue, 
Čhicagos universiteto apylin
kėje. Iš viešbučio iškeliami 
paskutinieji gyventojai ir na
mas bus užkaltas lentomis.

Į Southmoor viešbutį praėi-

Because so many of them are under 16. 
Dorfthelpagood boy go bad. Lock your car. Take your keys.

(PUTRAMENTAS)
Liriksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GBLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
v - __________________

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,U/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAŽEIKA sEVANS Į

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

- TeL: YArds .7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-ČONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Čhicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTU
DALYSE f

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J0C? |

STEP. C. LACK IR SŪNŪS I
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

/ VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Naujienų piknikas
Naujienų didžioji musų lie

tuvių bendra šventė — pikni
kas jau čia pat. Įvyks sekma
dieni, rugpiūčio 16 dienų Bučo 
darže, Willow Springs, III. Ži
nant, kad iš mūsų lietuviškos 
spaudos ,— laikraščių dar nie
kas nepraturtėjo ir laikraščiai 
šiaip taip pasilaiko tik dėka 
visų gerų pritelių rėmėjų, 
skaitytojų ir kitų, kuriems la
bai svarbu išlaikyti ypač per 
daugelį metų einantį populia- 
riškiausią lietuvių laisvosios

šonu to gražaus pikniko nepa
miršti. Taipgi reikės išrinkti 
komisijų ir pikniko svečių pa
tarnautojus, be to reikės pasi
ruošti metiniam tradiciniam 
banketui, kuris Įvyks spalio 
18 dięną. Polonia Grove salė
je, 4601 $o. Archer Avė. (ki r 
pernai buvo). Didelis darbrs 
{urės būti atliktas, tai bilietų, 
iišplatinimas iš anksto, nes 
(nie durų nebus parduodami^ 
Norint Įsigyti bilietus, kreip
kite į finansų raštininkę An- 
ną Condux, 7132 So. Millard 
Ave. tel. 581 - 4133 Už keturia

BUSINESS CHANCES 
Bnnio Progos

HELP WANTED — FEMALE 
Dsrbintnkiv Reiki*

PARDAVTIAS W07o
PAŽYMĖTOM S KAINOMIS

Aukštas kokybėj losrtietika ir namų 
apyvokas reikmenys. 500 dol. inves- 

ųavimas invetJtorri uždirba $25,000 
per metus. Pradekite dalimi laiko 

jums skirtoje ap. linkėję.

BRADLEY 8584661

Gausite visą informaciją.

LUNCH WAGON AND ICE

SECRETARY
Diversified position with typing skill 
& figure aptitude desirable. Good 
salary, excellent working conditions.) 
Paid hospital, major medical & life 
insurance, paid vacations.

, DURITE SCREW CORP.
1817 No. Long Ave.

GENERAL OFFICE
Must be familiar with payroll, lite 
typing and other duties. Excellent sa
lary, profit sharing & other benefits: 
5 day week. Hrs. 9 to 5 PM. Vic. 21st 
and Ashland.

243-2787 MR FIORENZI

visuomenės dienraštį Naujie
nas, kuris puikiai pasitarnau
ja visiems geriems kultūri
niams darbams bei mūsų Or- 
ganiazacijų sėkmingam išlai

kymui. Užtat Naujienose duo
dama daug vietos visokerio- 

■jriems organizacijų aprašy- 
mams ir įvairiems praneši
mams nemokamai. Taigi, pik
nikui artėjant turime rimtTai 
pagalvoti apie Naujienoms 
.svarbų paramos reikalų ir visų 
Chicagos bei apylinkių organi
zacijų vadovai —■ valdybos su 
visais nariais privalome pik
nike dalyvauti, kad juo dau
giau sutelktume Įplaukų ir pik
niką padarytume sėkmingu. 
Tai būtų' mūsų organizuotų 

^lietuvių nors menkas atlygini
mas Naujienoms. Be to būtų 
labai gerai, kad organizacijos 
ir atskirai ruoštų parengimus 
Naujienų naudai, arba tiesiai 
paaukotų po šimtinę kitą iš 
iždų.
- Nors dabartinis visko bran
gumas mus visus paliečia, bet 
ne tiek daug kiek spaudą, nes 
dienraščio išleidimui ne tik 
kainuoja didelis darbas, bet ir 
visokiasi reikmenys, mašinos, 
be kurių dienraščio nebūtų ga
lima išleisti. Geriausios sėk
mės visiems ir iki pasimatymo 
Naujienų piknike! A. Jūsas

Našlių klubo veikla
Chicagos Našlių Klubo eili

nis susirinkimas įvyks penkta
dienį rugpiūčio 14 d. Holly
wood salėje, 2417 West 43 St., 
8 vai. vakaro. Turėsime gerai 
pasiruošti piknikui rugsėjo 20 
d. Onos Bruzgulienės darže. 
8274 So. Kean Ave. Gros Jur
gio Joniko orkestras, bus val
gių, gėrimų, dovanėlių ir kiti 
paįvairinimai. Užtat visi pra-

dolerių bilietą svečiai galis 
karališkai papietauti bei sma
giai pasišokti. Klubo nariams 
bilietai;banketui po du dole
rius.

Susirinkimą baigus, Joniko 
orkestrui grojant, bus šokiai 
ir draugiškos vaišės iki vėlu
mos. -4. J ūsas

Popiežius nuginčija 
filosofu tvirtinimą w %*

esq Dievas yra miręs
Castel Gondoifo, Italija. — 

Popiežius Paulius VI leidosi i 
polemiką su tūlais filosofais, ku
rie teigia, esą “Dievas yra mi
ręs”, tokius filisofus pavadinda
mas “žmonėmis nevykėliais”, ku
rie “vaikšto tamsoje”.

Puldamas Karlo Markso ir 
Friedricho Nietzshės teigimus, 
kad “žmogui aukščiausioji būty
bė yra pats žmogus”, popiežius 
toki aiškinimą pavadino subver- 
syviu, apgailėdamas, kad tokia 
pažiūra paskutiniais metais la
bai sustiprėjusi ir Įsikverbusi net 
į teologijos sritį, “kartkartėmis 
pasireiškianti net katalikų srity
je”.

Dėlto “religingas žmogus yra 
apšaukiamas kaip reakcionierius, 
menkaprotis asmuo, kurs neseka 
laiko mados, nelaimingas žmo
gus, dar neatsipalaidavęs iš at
gyvento mentaliteto”, kalbėjo 
jis.

Popiežius apgailestavo “tokią 
ateizmo forma susižavėjimą”, 
kurs esąs paremtas vien vie
šosios nuomonės kryptimi, o ne 
tiesa. Deja, kas yra ta tiesa, 
popiežius nepasakė, o vien pole
mizavo, reikalaudamas, kad 
“Dievo buvimo idėja turi būti 
atgaivinta mūsų dvasioje prieš 
tuos, kurie ją (tą idėją) defor
mavo, suprofanavo, ištrėmė ir 
pamiršo”.

PETRAS SIMONĖL1S
tvarkys ir prižiūrės Rudeninio 
Naujienų pikniko automobilių 
trafiką. Kartu su juo dirbs šie 
Amerikos Legiono nariai:

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis
Joe Malina ir
Al Kilkus

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugsėjo 21 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

All stai- ess steel.
$4.590. 

731-5717

MISCELLANEOUS
(vairūs Dalykai

A-2—Z
General contracto’ since 1955. New 
buildings & remodeling complete buil
ding service. Free estimates. Lie. 
i Ins. Banking terms available. 24 hr, 
emergency BOARD-UP and electrical 
service. “One call brings them all”. 

436-6970

CROSBY’S BLUEBERRY ACRES- 
Čia Jūs galite pasirinkti patys arba 
nusipirkti jau surinktas mėlynes. 
Xtdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 vaka- 
*o. 7 mylios i šiaure nuo išvažiavimo 
prie La Porte iš Indianos Toll Road, 
i mylia i vakarus nuo Indiana 39 ant 

i 1000 North. Tel. 219-325 — 0286.

HOUSEKEEPER. Assist cookingi 
Live in, own 2 room suite, elevator 
building, near North side. Adult fa
mily. Must speak English. Experience 
and references required. 

337-7443

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

GREYHOUND LINES 
901 No. Halsted 

943-8100

STATISTICAL TYPIST 
to one man 

$550 — S600 
. KRAMER 

162 J?. State 368-1661

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, K^EIPKTTtS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cennak Road Chicago, I1L Virginia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233 >
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

SIUNTINIAI Į 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. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks

5'/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

6% 

$5,000 minimum 
2 year certificate

5’4% 
$1,000 minimum 

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

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

......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOVING — Apdraustas perkraustymas .
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9203

f — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL,— SATURDAY, AUGUST 8, 1970

GAUSIM SKANAUS 
LIETUVIŠKO MAISTO

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d., 
Bučo Sode ruošiamame Naujie
nų piknike bus skanaus lietuviš
ko maisto, kurį paruoš ir pa
tieks šios šeimininkės:

1. Sofija Adomaitienė
2. Rožė Didžgalvienė
3. Monika Cicėnienė
4. Della Čiuprinskienė
5. Kazimiera Stukienė
6. Jokūbas Baltys ir kiti.
Jos pakeps skanaus kugelio 

išvirs lietuvišku dešrų, kopūstu 
ir paruoš įvairių sandvičių. Bus 
šviežių ponėkų, saldaus pieno ii 
aromatiškos kavos.

Kviečiame atvažiuoti pietauti 
į pikniką. Komisija

NAUJIENŲ PIKNIKO
BENDRADARBLAI

Bučo sode vykstančiame NAU
JIENŲ piknike dirbs:

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d.,
1. Juozas Skeivys
2. Emma Petraitienė
3. Vincas Maukus
4. Ksaveras Kaunas
5. Uršulė Dambrauskienė
6. K. Rožanskas
7. J. Stulgienė
8. Al Dargužis
9. Julius Klimas

10. Eleonora Lukienė
11. V. Brazas
12. K. Brazienė
13. Stasys Patlaba.

Komisija Piknikui Ruošti

Lietuvių Radio Forumo pro
gramoje šį šeštadienį, rugpiū
čio 8 d. 8 vai. vakaro dalyvaus 
Southwest Community Con
gress organizacija ir kalbės 
apie apylinkės reikalus bei dar
bus. Pokalbiuose dalyvaus Vyk
domosios Tarybos nariai: Ro
bert Bierman, Dr. Ernest Jacki, 
kun. Ivan Smith, Emily Tho
mas ir George Petraitis, taip 
pat Barbara Celia, St. Xavier 
kolegijos direktorė ryšiams su 
visuomene. Lietuvių Radio fo
rumas yra vadovaujamas An
tano J. Rudžio, WXRT — 
FM, 93.1 me radio stotyje.

(pr.)

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Pr.)
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NAUJIENAS

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių,' 3 mie
gamų butas e suaugusiems geroje 
Bridgenorto apylinkėje. Teirautis 

tel. 847-4318.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi- 
<u rūšių namo apšildymo pečius ii 
ūr-conditioning Į naujus ir senus na 
uus. Įrengiu vandens boilerius ii 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie 
kainas 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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute 

kamuosius vamzdžius sutaisome arbi 
naujus įdedame. .

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
•ne. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esam* 
npdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadi

LAIKRODŽIAI JR BRANG5HYBŽS 
Pardavimas Ir Tsisymu 

2646 WEST 69th STREET 
Tel4 REpublle 7-1941

JUOZAS (JOE)'JURAmS
' - " -- ■ L-

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

mechanikal-vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicsgo, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairiu pre
kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai. ,

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Ipbėlp you d £*> 

 

elp yonr HEART

GENERAL OFFICE WORK 
Answer telephone and light typing. 

Apply in person. 
MAGIKIST 

750 So. Cicero Avenue 
Chicago.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

JŪSŲ PRESTIŽUI
NUOSTABI 6 kambarių Colonial 
stiliaus mūro rezidencija, labai ne
paprasta, labai miela, labai gerai nu- 1 tPltlSlYlH ‘It* rlvollzTanti
dvigubi miegamieji, iškilmingas val
gomasis. Pilnas beismantas su pilnai 
įrengtu baru- 2 mašinų mūro gara
žas, 40 pėdų sklypas. Netoli 67-tos ir 
Pulaski. Atsiliepkite į savo sapnus ir 
svajones pašaukdami stebukladari. 
Skambinkite MICHAELS DABAR!

Kalbime lietuviškai.
254-8500

GENERAL OFFICE -..x'Light typing, filing, shipping and dvelkianti išdidumu.
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.

’ CaU 486-2504

PRIVERSTINAS PARDAVIMAS 
Laimė yra netoli nuo 56-tos ir Nor- 
dica Avė. labai gražiame ir puošnia
me beveik naujame mūro name su 
dideliu, galimu naujiems įrengimams 
2-jų aukštų. 1-me aukšte yra 18 pėdų 
šeimos kambarys ir 2 dvigubo dydžio 
miegamieji. 40 pėdų gražiai apsodin
tas sklypas. 2 mašinų garažas su ra
dio durimis. Liga verčia skubiai par
duoti tą puikų bargeną. Vardan sa
vosios laimės skambinkite stebukla
dariui. Skambinkite MICHAELS DA
BAR! Kalbame lietuviškai.

254B500
MARQUETTE PARK, REAR 64th St
6 rm. brk. bung, w/w carpets, 3 bed-

“ '■——■■ Large heated poreh. panelled bsmt, kambarių, pakeltas ranch tipo mūro
SEWING MACHINE OPERATORS Gas h. w. heat. Call Mildred, sales- i namas su atsakančiai aukštu beis-

Experienced on ?owns. Steady. 
Air Conditioned.

1 block from Union Station.
263-5978

_ . . .____ I PUIKUS BARGENAS
rooms, cab. kitchen, 1% tiled bath. Tik 5 metų aukštesnės kokybės 6-šių

j mantų. 3 dvigubo dydžio miegami, iš- 
1 kilmingas formalus valgomasis ir la- 

3145 W. 63rd StJbai patrauklus salionas. 2 koklinių 
---- -------------------------{plytelių “Hollywood” vonios. Įmon

tuota indų plovimo masina, virimui 
q-------------------------& kepimui krosnys. Viskas profesio-

man.___
McKEY and POAGUE, Realtors 

HE 4-4300

BEVERLY apyl. vakaruose, St. John 
Fisher parap., ‘ „_ ŲŽ-ZŲ

Georgian tipo mūras su 1% vonios, 
sausu beismantu ir židiniu. 10210 So. 

Good typing required. Own transpor- Artesian Ave. Tel. 445-4213. 
tation required. NW suburb area. 
Small congenial construction office. 

CaU ADELINE 463-0020 !

RECEPTIONIST - GENERAL 
OFFICE

SECRETARY
Expel typing- and shorthand 

necessary.
Salary according to 

qualifications.
LO 1-6631

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

Steady work 
Apply in person.

tio. Netoli nuo 87 St. Tai yra didžiau
sias metų bargenas, kuri reikia par
duoti. Skubėkite! Skambinkite ste- 

j bukladariui. Skambinkite MICHAELS 
NAŠLĖ PARDUODA 5 kambarių mū- DABAR! Kalbame lietuviškai, 
rinį namą Marquette Parke. Reikalin- 

įgas remonto. Tek 434-6191 __
254-8500

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

AR JUMS REIKALINGAS NAMAS?
ATDARAS SEKMADIENI 

NUO 2 iki 5.
Galima tuojau užimti. 

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

PARDUODAMAS 6 kambarių mūro , 
bungalow su kambariu pastogėje. 
Karšto vandens šilima ,gazu. Puikiau
si namo Įrengimai ir vieta Marquet
te Parke arti mokyklų, bažnyčios, 
krautuvių, susisiekimo. 2 mašinų mū
rinis garažas. -Tik, $21,800. Telefonas 
652-4343.

MARQUETTE PARKE 5 kambarių 
mūrinis 15 metų. Naujas gazo pe
čius, įrengtas sausas rūsys. Nebran
gus. Skambinti po 3 vai. 778-6916.

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

NAMAS DĖL DIDELĖS ŠEIMOS 8 
kambariai. 3 dideli miegami viršuje, 
gazu apšildomi. $12,500. Yra galima 

■R'E’ATT’TTr'TA'Nr- valdžios garantuojama paskola suExPenenced> must mažu Įmokėjimu. 69-tos ir Winches- 
9<waoZu?1US commis'.ter apylinkė. Skambinkite savininkui

3 miegamųjų mūrinis namas. Pilnas 
rūsys. Gesu varomo oro šiluma. Pla
tesniu informacijų kreipkitės telefo
nu 282-0548 arba 449-6417. /

sion, Oak Park. 383-8846.
Closed Tuesday

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

DRAFTSMAN - STRUCTURAL 
STEEL

Expanding Company — Good Bene
fits, Steadv Wryrl<

JONES and BROWN CO.
568 Winthrou. Addison. Hl.

543-4710

Must have experience 
fresh meats. Excellent

STEADY WORK
For interview call Gary Pruitt

in receiving 
starting rates

463-1100

PR 6-9824 dieną, arba RE 7-4911 po 
6 vai. vakaro.

MARQUETTE PARKO geroje vietoje 
savininkas parduoda mūrini pajamų 
namą. Modernus 4% kamb. butas ir 
du gerai veikiantys bizniai: kirpykla 
ir grožio salionas. BE 8-2161.

A. & L. INSURANCE & REALTY
5700 WEST 1200 NORTH 4 bedrm.. 2 
bath brick bung, with finished base
ment. oatio. garage, expandable at
tic. Call owner 626-5548. .

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

CaU: Frank Zapoils 
$208% W. 95th St, 

GA 4-8654

HOME INSURANCE

ijtate Fdfm. hre ano Casualty Company

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- 
ee. side drive, beau, landscape. 1 
Hock oarochial school. 2 blocks oub- 
lic school. $31,500. Phone 547-8458.

DELUXE Condominium apartment. 2 
baths. 2 bedrooms, large balconv. 
Air-conditioned. fullv carpeted. 
10332 Crawford. $32.000. Call daily 
between 8—5 ABerdeen 4-7374.

STOCK ROOM
Leading equipment distributor needs 
several young men. Experienced in- T 
all phases of receiving, order filling, |*- 
nacking and shipping. Good salary ■ 
and opportunity for overtime.

Apply:
Power Transmission Equipment Co.

• 3839 So. Normal

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

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

FRontier 6-0102
’ For appointment ask for Dave

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achar, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skleoas 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 ramioie, bet 
pelningoje Brighton pk. vietoje.

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

2 PO 4 MŪRINIS tik 19.900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX. 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

RUSTIC FENCING
Direct from Cedar Mill Farm. 

Stockkade, rail, picket & cedar weave 
fences.

Farm phone KE 2-6752 
Chicago HI 5-0327

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

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

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kadžio Ave. PR $-2233
—. . - - —

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454


