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IZRAELIS GALI NUTRAUKTI 
DABARTINES PALIAUBAS

JAV tiria, ar egiptiečiai tikrai sustiprino Suezo 
kanalo pakraščiu gynybą

TELAVI V AS, Izraelis. — Izraelio vyriausybė bet kuriuo mo
mentu gali nutraukti dabartines paliaubas, sako karo vadovybės 
pranešimai.

Pasirodo, kad sovietų karo 
vadai ir egiptiečiai pasižadėjo 
paliaubų nestiprinti, tuo tarpu 
jie pastūmėjo savo artileriją 
arčiau prie Suezo kanalo. JAV 
vyriausybė patarė Izraeliui ne
skubėti. Amerikos atstovai vi
są reikalą nori ištirti.

Policija ieško 
turtuolių dukrų

Kelios turtingų Amerikos biz
nierių dukterys, buvusios uni
versitete, bet mokslų nebaigu
sios, slapstosi nuo tėvų ir nuo 
teismo.

Jaunos ir neblogos išvaizdos 
moterys buvo atvažiavusios į 
Chicago ir dalyvavo langų dau
žymo demonstracijose. Joms 
buvo paskirta diena teisme, 
bet jos negalėjo papasakoti tei
sėjui, kuriais sumetimais jos 
atvažiavo į Chicago ir daužė 
nieko dėtų biznierių langus.

FBI teiraujasi, kur galėtų

nuo audros
v V-. - . , .

MIAMI. — Juo labiau daugė
ja gyventojų Floridos pietuose 
prie Atlanto ir Meksikos Įlan
kos, juo didėja pavojai didelės 
audros metu, jei nebus parū
pinti atsitraukimo keliai ura
ganams užėjus.

“Uraganas nebetolimoje atei
tyje gali atimti 20,000 ar net 
30,000 žmonėms gyvybes,., jei 
nesigriebsime rimtų priemo
nių”, pareiškė Robert Simpson, 
pasiruošimo nuo katastrofų 
konferencijoje. Dade apskritis 
(Miami su apylinkėmis) dėl ne
paprasto gyventojų daugėjimo 
esąs ypatingai pavojuje. Jei di
desnis uraganas smogtų pieti
nę Miami dalį, kalbėjo Simpson, 
mažiausiai 250,000 žmonių, gy
venančių tarp TJ. S. plento No 1 
ir Biscayne Bay turėtų tik vie
ną plentą gelbėtis. Didelė dalis 
tų žmonių žūtų prigerdami ar
ba būtų užmušti audros neša
mo laužo.
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Policininkai šmeižia 
Sabonjaną

Illinojaus Investigaėijų biu
ras pradėjo skundus, kad Wau
kegane “klesti” prostitucija ir 
gembleriavimas ir plačiai prak
tikuojamas trafiko tikėtų “fik- 
sinimas”.

Waukegano meras Robert 
Sabonijan ir policijos šefas 
John Delis Valia nuginčijo, tei
gdami, kad jokios prostitucijos 
ir gembleriavimo Waukegane 
nėra, bet nei vienas nei antras 
npeasakė dėl streikuojančių 
Waukegano policininkų, kalbų, 
esą j iedu suvaidinę svarbiau
sias roles “pafiksinant” dau
giau kaip 1,500 tikėtų, kuriuos 
policija buvo išrašiusi už trafi- 
ko prasižengimus nuo 1963 me- Pietų Vietnamo sausumos ka

Vietnamo frontus 
gina vietnamiečiai
SAIGONAS, Vietnamas. -

. _ ’ ■ ■. .į. '

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

FBI pareiškė, kad jie nieko 
kito neieško, kai tik ištirti, 
kiek yra tiesos teigimuose, kad 
Waukegane laužomi įstatymai.

Meras Sabonj ian pareiškė,
kad visi tie kaltinimai yra su-

“šmeižtų kampaniją”, norėda
mi tuo būdu gauti leidimą įsto
ti į Cook apskrities policininkų 
sąjunga.

Medicare padeda 70 
nuoš. gyventojų

WASHINGTONAS. — Fede
ralinio socialinės apsaugos biu
ro raporte teigiama, kad val
džios “Medicare” ir “Medicaid”

riuomenė jau perėmė iš ameri
kiečių veik visus frontus, iš
skiriant mažus džunglių ir pa
sienių kalnų tarpus. Amerikie
čiams masyviškai paremiant 
helikopteriais ir bombonešiais, 
visa atspara-prieš šiaurės viet-

♦ Vokiečių ir ^rusų derybų 
metų Maskvoje nepaprastai di
delis dėmesys buvo kreipiamas 
į Berlyną. Brand tas reikalavo, 
kad būtų nuversta Berlyno sie
na. Brežnevas nieko tuo reika
lu nepasižadėjo. Jis bijo, kad 
versdamas Berlyno sieną nenu- 
verstų ir Ulbrichto, kuris labai 
nepatenkintas pasitarimais ir

Tatai pasiekta vad. vietnamiza- 
dijos programos dėka.

programos dabar padengia 72 r'
4.-.. —- - - ___ - * 1

Uragano nuostoliai siekia 
6 bilijonus

CORPUS CHRISTI, Tex. — 
Uraganas “Celia”, kuris praei
tą savaitę nusiautė Texas vals
tijos pakraščius, pridarė milži
niškų nuostolių ir sunaikinimų, 
kaip praneša Amerikos Raudo
nasis Kryžius.

Visiškai sunaikinta 8,950 na
mų, smarkiai sužalota 13,850 

'namų ir gerokai apgadinta 41,- 
.000 namų. Uraganas be to su
naikino 252 pramonės įmones, 
331 laivus ir daugiau kaip 300 
farmerių namų. Bendri uraga
no “Celijos” pridaryti nuosto
liai siekia daugiau kaip 6 bili
jonus dolerių.

nuošimčius visų gydymo išlai
dų . seneliams. Kai prieš ketve- 
ris metus senesnieji pacientai 
70 nuošimčių gydymo išlaidų 
turėjo apmokėti' iš savo‘kiše
nių, dabar įvesti “medicate” ir 
“medicaid” programų pagerini
mai senus žmones apsaugojo 
nuo bankroto.

Barbaros S. Cooper paruoš
tame raporte sakoma, kad tom 
dviems programoms valdžia 
praeitais metais išleido 9.7 bili
jonus dolerių. Bendros ligonių 
ir daktarų patarnavimo sene
liams išlaidos praeitais metais 
siekusios $13.5 bilijonų. Iš tos 
sumos pacientai patys sumokė
jo $3.8 bilijonus, o valdžia — 
likusiąją dalį.

Vidutinės išlaidos pensinin
kams virš 65 metų gydyti pra
eitais metais kiekvienam siekė 
$692. Iš tos sumos pats pacien
tas sumokėjo $162, o likusiąją 
dalį sumokėjo Medicare ir Me
dicaid fondai.

Už 3 metu automobiliai 
neterš oro

. WASHINGTONAS. — Sena
torius Edmund Muskie (D. 
Me.) pranešė, kad jo vadovau
jamas aplinkos švarai saugoti 
subkomitetas greitu laiku už
gins įstatymą, kuriuo bus nu
statyti vienodi visai Amerikai 
oro švaros standartai. Muskie 
pastebėjo, kad automobilių in
dustrija teisinasi, jog orą ter- 
šiantieji automobiliai negalėsią 
būti išimti iš apyvartos anks
čiau kaip 1990 metais. Muskie 
sako, kad tai yra per ilgas lai
kas. Turės būti padaryta 
vėliau 3 — 5 metų.

♦ Britų kareiviai buvo pri
versti vartoti dujas prieš Ulste- 
rio puolančius katalikų jaunuo
lius. Britai pasiryžę sustabdyti 
maištavimą.
.. ♦ Urugvajaus policija, ir ka
riuomenė suėmė 225 įtariamus 
asmenis. Krečiamas kiekvienas 
Montevideo., namas., ir suima
mas kiekvienas įtariamas.. Tu- 
mpomaras. Maištininkai reika- 
vo, kad paleistų 150 kalinių, o 
dabar kalėjime jau yra apie 
400. Tvirtinama, kad Brazilijos 
konsulas dar nenužudytas.

Žuvo Prancūzijos 
premjero žmona

SAINT - JEAN - DE LUZ, 
Prancūzija. — Arti šios vietos 
pietvakarinėje Prancūzijoje 
praeitą treČiodienį užsimušė 

’Prancūzijos ministerio pirmi
ninko Jacques Chaban Delmas 
žmona ir lengviau sužeistas jo 
sūnus Jean Jacques, 21 metų 
amžiaus.

Jos automobilio šoferis, no
rėdamas siaurame kelyje pra- 
silėnkti ' su ' kitu' automobiliu, 
įvažiavo į griovį. Premjeras, 
kurs tuo metu buvo Paryžiuje, 
išskubėjo į laidotuves.

PRADĖSIME VĖL IŠ NAUJO, - RUSŲ 
VADAMS TARĖ KANCLERIS BRANDT

Vokiečiai tikisi atnaujinti prekybą su rusais 
ir pavergtomis tautomis

MASKVA, Rusija. — Vakarų Vokietijos premjeras Willy 
Brandt ir Sovietų premjeras Aleksiejus Kosyginas vakar pasira
šė nepuolimo sutartį, kuri kaip abidvi šalys tiki, atves į platesnį 
bendradarbiavimą keliose srityse.

Sovietų Sąjungai tatai reiš
kia staigų posūkį iš- ligšiolinės 
nedraugingos politikos Vakarų 
Vokietijos atžvilgiu į viltingas 
galimybes mokslinės techno
loginės pagalbos srityje.

Vakarų Vokietijai tatai reiš
kia išsivadavimą iš savo praei
ties ir proga, šalia Sovietų Są- 
vietų Sąjungos, praplėsti kon
taktus su kitais Rytų Europos 
kraštais. • ) ;

Kosyginas per oficialius pie
tus šį vakarą pasakė: “Mes 
santykiuose su Federaline (Vo
kiečių) Respublika darome po
sūkį”, pats pripažindamas, kad 
labai mažai kas praeityje tepa
daryta, kad toks posūkis būtų 
įmanomas.

Atsakydamas
Brandtas 
suprantu, 
kuri mus

ne

Japonijoj perskyros

Lindbergho pranašavimas
Garsusis lakūnas Charles A. 

Lindbergh,' kuris prieš 43 me
tus perskrido Atlantą ir nusi
leido Paryžiuje, kritiškai žiūrė
jo į moderniąją technologiją. 
Jis pasakė: “Technologija mus 
lengvai gali sunaikinti”.

Jis jau tada nujautė, kad 
Vakarų pasaulis įžengė į nusi-

DRUSKA NAIKINA
. RADIACIJĄ

. NEW YORKAS. — J A V 
Atomų Energijos komisija 
(AEC) nutarė, kad geriausia 
išnaudotoms radioaktyvioms 
atominės medžiagos liekanoms 
padėti vieta yra druskos kasy
klos, kurių dvi yra. Michigane, 
viena New Yorke ir viena Kan- 
sase.

Atominės energijos stotims 
daugėjant, radioaktyvių lieka
nų apsaugojimo klausimas da
rosi vis labiau aktualus.

♦ Komunistai puola kėlias 
vietnamiečių ’ laikomas pozici
jas. Amerikos karo aviacija ir 
helikopteriai padeda vietnamie
čiams kovoti prieš komunistus.

Japonija modernėja, neatsi
lieka nuo Vakarų pasaulio vi
sais atžvilgiais. Pranešama, 
kad 51% perskyrų reikalauja 
moterys. Vyrų tik 36% reika
lauja perskyrų. Būdinga tai, 
kad perskyrų skaičius Japoni
joje nuolat daugėja.

DAKTARAS 
PARDAVINĖJO RECEPTUS

Chicago  j e policija suėmė 80 
metų amžiaus Dr. Grant W. 
Sill, pardavinėjusį receptus 
narkotikams pirkti.

Policija 7 mėnesius sekė dak
taro veiklą, registravo jo par
duotus receptus, o vėliau tiktai 
nutarė jį apklausinėti. Nuo vie
nų jis imdavo 50 centų, o nuo 
kitų už tą patį receptą ir tuos 
pačuis vaistus jis imdavo po 
pustrečio dolerio.

Jis yra pardavęs receptų di
dokam skaičiui šiaurės Chica- 
gos jaunuolių. Suimto daktaro 
ofisas buvo 5523 N. Kenmore.

žmoginimo ir susinaikinimo pe
riodą. Mūsų žemę supa visokios 
bėdos: 1. karai, 2. gamtos už
teršimas,- 3. jaunimo nesusival
dymas, 4. žmonių perteklius 
veda į naujas problemas, su ku
riomis teks susidurti naujoms 
gentkartėms.

Katės nekreipia dėmesio j pravažiuo- 
Įančius automobilius. Kad neatsitik- 
ty kokia nelaimė, 13 mėty Barbora 
Zimmerman nupiele automobilistams 
iškabą ir pakabino šalia kelio Wiscon-

* sine, Browntown miestelyje.

PASTATYDINS
AMERIKIEČIUI PAMINKLĄ

WASHINGTON. — Urugva
jaus valdžia pranešė Valstybės 
departamentui, kad ji žada pa
statyti paminklą teroristų nu
žudytam amerikiečiui, policijos 
patarėjui Dan Mitrione.

Paminklas turės užrašą: Da
no Mitrione amžinam atmini
mui, kurs atidavė savo gyvybę, 
tarnaudamas demokratijai sa
vo krašte ir už jo ribų”.

’Apiplėšė vidury dienos 
vidury gatvės

ROMA. — Du jauni vaikėzai, 
važiuodami motoriniu dviračiu 
Romos miesto centro gatve, 
sustabdė einančią italų filmų 
aktor, direktoriaus Frederico 
Fellini žmoną, ir iš jos atėmė 
$32,000 vertą emeraldą, įtaisy
tą žiede, kurį Fellini jau buvo 
dovanojęs prieš 10 metų. Vai
kėzai užpuolimą padarė dienos 
metu, aktorei einant drauge su 
vyru ir visu būriu draugų.

Kosyginui 
pareiškė: “Kaip aš 

ši sutartis yra tokia, 
išlaisvina iš mūsų 

praeities šešėlio, jūsų lygiai
kaip ir mūsų, ir suteikia mums 
abiems progą pradėti iš naujo.

“čia pradėtasis darbas bus 
pilnai pasiektas tik tuo atveju, 
jei mes jį panaudosime efektin
gai ir tikrai detente (santykių 
sušvelninimo) vidurinėje Eu
ropoje, ir dėlto nė vieno punkto 
nereikia pamiršti.

“šis darbas nebūtų pilnas, 
jei mes neužtikrintume, kad 
niekur vidurinėje Europoje ne
kils įtampa ir kad bus pasiekti 
patenkinantys sprendimai, kur 
jų šiandien nėra. Mes turime 
tą darbą baigti”.

Brežnevas nebenuslepia , 
pasitenkinimo

Sutarties pasirašymui siur
prizą padarė netikėtas komu
nistų partijos šefo Leonido 
Brežnevo pasirodymas, nors jis 
neprigulėdamas pasirašyti čia 
rolės neturėjo. Brežnevas atvy
ko labai linksmai nusiteikęs ir 
su šypsena sveikino vokiečių 
delegacijos narius ir šypsoda
masis mosikavo spaudos repor
teriams, kaip tikras Vakarų 
politikierius rinkimų kampani
jos metu. Paskui Brandtas iš
tisas keturias valandas pralei
do privačiame pasikalbėjime su 
Brežnevu, paliesdamas plačią 
klausimų skalę, įskaitant Ber
lyną.

Kosyginas iš savo pusės už
tikrino Brandtui, kad ši sutar
tis nereiškia sovietų noro ati
traukti Vokietiją nuo jos Va
karų sąjungininkų. Premjeras 
užginčijo, kad Maskva tokius 
norus turėtų.

Kas Kremliui šiuo metu 
labiausiai rūpi

Kosyginas pabrėžė, kad So
vietų valdžia nori sudaryti ba
zę geresniems santykiams eko
nomijos, mokslų ir technologi
jos srityse. Sovietų premjeras 
pabrėždamas pastebėjęs, kad 
Maskva nori, kad Vokietija pa
gelbėtų Rusijai išnaudoti jos 
turtingas gamtos atsargas tei
kiant industrijos reikmenis ir 
kitokią pagalbą.

Sovietų pareigūnai išreiškė 
didėjantį susirūpinimą, kad So
vietų Sąjunga civilinėje, ne ka-

Pasirašė rusų - 
vokiečių susitarimą

MASKVA, Rusija. — Vokie
tijos koncleris Willy Brandt ir 
sovietų premjeras Aleksei Ko
syginas trečiadienio rytą Mas
kvoje pasirašė nepuolimo sutar
tį tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Vokietijos koncleris mano, 
kad ši sutartis pradarys duris 
Vokietijos ir kitų Europos vals
tybių taikos deryboms. Antra
sis Pasaulinis karas jau seniai 
pasibaigęs, bet iki šio meto ne
pasirašyta Europos taika. So
vietų Sąjunga nori galimai 
greičiau pradėti prekybą su ke
liomis stambiomis vokiečių ben
drovėmis. k

Trečiadienio vakarą koncleris 
Brandt tikisi pasikalbėti su 
komunistų partijos sekretorių 
Brežnevu. Sutarties pasirašymo 
ceremonijose Brežnevas nedaly
vavo.

jfc , y '■ ■ v. • '

JAVfizHcaivyks

CHICAGO, — Grupė Ameri
kos fizikų ateinantį rugsėjo 
mėnesį išvyksta pusei metų į 
Sovietų Sąjungą, kur drauge su 
sovietų kolegomis dirbs Dubno 
branduolinių tyrinėjimų centre 
ir Serpuchove prie Maskvos. 
Vėliau sovietų atomo tyrinėto
jai atvyksią į Ameriką ir laiki
nai dalyvausią prie statomos 
atomų tyrinėjimo įstaigos Ba- 
tavijoje, Ulinojuje.

' PROFESORĖ 
SUPIRKINĖJO GINKLUS
SAN FRANCISCO, Cal. — 

Policija nustatė, kad jauna Ka
lifornijos universiteto , sociali
nių mokslų dėstytoja Angela 
Davis keliais atvejais ‘ pirko 
ginklų keliose ginklų krautu
vėse.

Nustatyta, kad San Rafael 
teismo rūmuose vartoti revol
veriai buvo komunistinės profe
sorės pirkti San Francisco mie
ste. Visi žino, kad ji nedalyva
vo teisėjo Harold J. Haley nu- , 
žudyme, bet policija nori išaiš
kinti, kaip jos pirktas revolve
ris pateko į žudikų rankas. 
Praeitą pavasarį Angela Davis 
buvo atleista iš dėstytojos pa
reigų, kai išaiškinta, kad jauna 
mokytoja komunistų partijos 
narė. Ji traukia universiteto 
rektorių teisman už atleidimą 
iš dėstytojos darbo Kaliforni
jos Universitete.

rinėje, technologijoje, vis la
biau atsilieka nuo Jungtinių 
Valstybių.

Savo žodyje prie pasirašymo 
naujosios sutartis, kuria abidvi 
pusės pasižada respektuoti po
karines sienas Europoje, Kosy
ginas pastebėjo, kad nėra rei
kalo klausti, kuri pusė iš to 
daugiau naudos turės.



,taią buvo surinkęs bylą apie 
Dr. Martin L. Kingo privatų 
gyvenimą.

Kun. Ralph Abernathy, kurą 
po Kingo nužudymo perėmė jų 
pareigas Atlantoje, Ga., ir keli 
kiti negrų veikėjai paskelbė, 
kad Time pranešimas yra “vi- 

NEW YORKAS. — Savait
raštis Time straipsnyje apie 
novelisto John Wiffiams naują 
knygą “The King God didn’t 
Save” aprašo, kaip negrų civili
nių teisių kovotojas Dr. Martin siškai melagingas” ir kad Time 
Luther King staiga sušvelnino 
savo puolimus prieš FBI po to, 
kai direktorius Edgar Hooveris 
Kingui parodė elektroninių 
prietaisų pagalba nuklausytus 
jo “ekstrašeimyninius” meiliš
kus dalykus. K

Knygos autorius skelbiąs, 
kad FBI pradėjo klausytis Kin
go telefonų jo viešbučių kam
bariuose įrengtais mikrofonais 
jau nuo 1963 metų. Tie nuklau- 
symai davę FBI “stebėtinai 
daug- medžiagos apie 
“plačią ir energingą 
veikla”. P

Hooveris 1964 metais 
niškai paaiškinęs Kingui, 
jam žalingą medžiaga yra užre- 
korduota ir pataręs laikytis do
rovės, kokia tiktų Nobelio pre
mijos laureatui. Hooveris taip 
pat. pastebėjęs, kad King tu
rėtų. mažinti FBI kritikavimą. 
Po to Kingas netekęs, daug po
puliarumo savo pasekėjų negrų 
tarpe.

Kun. Jesse Jackson, Duonos 
Krepšio Operacijos viršininkas, 
Chicago j e pareikalavo, kad 
Hooveris būtų, suspenduotas iš 
FBI direktoriaus pareigų ir 
kad būtų ištirtas Time prane
šimas . esą Hooveris 1964 me-

žurnalas diskredituoja save, no
rėdamas “supurvinti vyrą, kurį 
garbiną milijonai juodųjų, if 
baltųjų.”

Mrs. Loretta King, mirusio
jo Kinge? našlė, pareiškę kad 
Time žurnale paskelbti iš 1964 
metų pranešimai visai ne tokie, 
kaip jai pats jos vyras tuomet 
pasakojęs.

Kingo 
lytinę

asmę- 
kokia

Humboldporkiečiy 
» išvyka

Humboldt Parko lietuvių 
klubo išvyka rugpiūčio 9 dieną 
į Jefferson miškelį, buvo labai 
sėkminga. Suvažiavo beveik vi
si klubo nariai. Be to, buvo ne
mažai ir svečių.

Suvažiavusieji gražiai links
minosi ir vaišinosi. Daugelis pa
geidavo, kad klubas šią vasarą 
dar surengtų bent vieną tokią 
išvyką.

Senesnieji lietuviai gerai pri
simena, kaip praeityje Jeffer
son miškelyje sekmadieniais 
skambėdavo lietuviškos dai
nos. Suvažiuodavo ten šimtai 
lietuvių. Bet tai buvo anais lai
kais, kai šiaurinėje miesto da
lyje gyveno nemažas, lietuvių 
skaičius. Visai kas kita dabar:.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti —- $3.00;

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
sia dovana globėjui,, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Mopey Orderį tokiu adresu:

s. 1739. So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Sekmadienį, rugpiūčio 16 dieną, specialūs CTA busai veš ŠĮ- 
kagiečius į- “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00, vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halstęd gat
vių kampas). Už kelių-minučių jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuviųr Auditorija ir paims ten piknikam norinčius nuva
žiuotu Vėliau jis važiuos Archer. Avenue. Sustos ties Archer ir. 
Western, Archer ir California. Pasuks.į California Aye. Sustos 
ties California ir 43rd-St^, California ir 55 SL,, California, ir 63rd 
SL, California, ir 7ist SL, o, iš ten jau važiuos tiesiai į Willow. 
Springs ir-Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Long. Is|*nd Railroad bendrovė bando •♦- 
nauilRti saveų garvežius ir vagonus. Viriu- 
]e matome traukini, įvažiuojantį į valykla, 
o apačioje matome t% patį traukinį jau ge

rokai nuvalytą.
;-y

Ėdė JANKUTĖvadinamoje “northsidėje” lietu
vių mažai, bepasiliko. Ir iš dau
gelio anksčiau buvusių lietuvių 
organizacijų išliko Humboldt 
lietuvių klubas, kuris šiek tiek 
labiau pasireiškia.

— K. čepukas

A. Stephens Dainininkiy 
trys dainų rečitaliai

Patiriama, kad ateinančią sa
vaitę per tris dienas iš eilės 
įvyks Alice Stephens Daininin
kių Ansamblio trys dainų reči
taliai. Rečitaliuose skirtingi so
listai per., tris vakarus pateiks 
solo^ duetus, trio, kvartetus ir 
ansamblio dalykus. Tie koncer
tai vyks Chicago Consevatory 
College: trečiadienį (rugpiūčio 
T9 d.) programa bus lietuviš
kai;. ketvirtadienį (rugpiūčio 
20 d.) programa, iš kitų tautų 
kūrinių, o penktadienį (rugpiū
čio. 21 d.} programa lenkų kal
ba. Kiekvieną vakarą pradžia 
7:30 vai. Rečitalių. vieta: Fine 
Arts Building, 410 S. Michigan 
Avę,, Chicago.

* Rečitaliuose dalyvauja Alice 
Stephens studijos 1970 metų 

'vasarinės klasės dainininkės.
Lietuviai, kviečiami dalyvauti 

ir pasidžiaugti, mūsų nusipel- 
.nųsios lietųyiškos muzikos ir 
dainos puoselėtojos pedagogės 
muzikės. Alice Stephens pastan
gų gerais vaisiais. Įėjimas, ne
mokamas.

Bithynia, apie kelis šimtme
čius prieš Kristaus gimimą, bu
vo Mažosios Azijos šiaurvaka
rinė dalis. Bithynijos čiabuviai 
gyventojai, mūsiškiai tariant 
tuteišiai, buvo trakai. Tuo lai
ku, remiantis senais -šaltiniais, 
Bithyniją buvo nepriklausoma 
valstybė. Vėliau, laikui bėgant, 
Aleksandro Didžiojo uošvis, 
Cyprus Didysis, Bithyniją įkor 
poravo į Persijos imperiją. Po 
Aleksandro Didžiojo mirties ji 
vėl pasidarė nepriklausoma' val
stybe. Tarp 280 iki 74 metų 
prieš Kristaus gimimą, Bithy
nijos valdovų tarpe -labai pasi
žymėjo Prusias I ir Prusias II.

Septyniasdešimt, ketvirtais 
metais paskutinis Bithynijos 
valdovas Nicomedas savo tes
tamente užrašė Bithyniją Ro
mai. Ji buvo viena, iš geriausių 
Romos provincijų. Griuvus Ro
mos imperijai, pranyko ir Bi- 
thynija. .

Bitėnus svetimose enciklope
dijose nužtiksime. Beje, Lietu
vių Enciklopedijoj gana išsa
miai apie Litėnus yrą parašy-

Bitėnai yra. šalia Nemuno, 
Rambyno kalno papėdėje. Apie 
Rambyną mes visi, girdėjome, 
žinome, kad žiloj, senovėj Ram- 

bynas buvo šventvietė, čia gy
veno kriviai, čia gyveno dievai
tė Laima ir jos palydovės Lau
mės su savo tarnais barzdu- 
kais. čia buvo laidojami ir kar
žygiai. Karžygio kapas buvo 
vadinamas rambas. Laidojant 
karžygį, kuris būdavo iškilmin
gomis apeigomis ant laužo su
deginamas, visi jo draugai ir 
gerbėjai, iš toli ir arti, suvež- 
davo žemių ir supildavo kalną 
— kalnelį. Juo didesnis rambas 
(kalnelis), juo mirusiam di
desnė garbė. Dar šiandien gali
ma tokius kalnelius ant Ram
byno kalno užtikti.

Taigi, šalia Rambyno švent
vietės ir randasi Bitėnų kai
mas. Bitėniškiai išdidžiai dai
nuodavo : . “Bitėnų kaimas kaip 
Karaliaučius...”

Lietuvos Pajūris Nr. 35
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rugpiūčio 16 dieną,
BUCO SODE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

TRUMPAI
— Konstitucinė konvencija 

(CC) Springfielde užgyrė pa
ragrafą, kuriuo bus suteikia
ma pavieniams piliečiams tei
sė skųsti teismui vandens, že
mės ir oro teršikus, tačiau 
praktiškai tatai būsią galima 
daryti tik nuo 1972 metų.

— Saugumo diržai įvesti 
Amerikos automobiliuose pra
eitais metais apsaugojo tarp 
2,700 ir 3,300 žmonių gyvybes. 
Jei visi< būtų diržus vartoję, 
kurie juos turėjo bet neužsidė
jo, būtų buvę' išgelbėta tarp 
8,000- ir 10,000 žmonių, prane
ša Nacionalinė Saugumo Tary
ba. ' /

— Amerikos pašto įstaigą 
perspėja, kad piliečiai Kalėdų 
švenčių korespondenciją pra
dėtų. kiek galima anksčiau, 
nes nuo lapkričio 14 dienos 
bus pakeltos kainos pašto siun
tiniams iki 15 nuošimčių ir ka
talogų ratoms iki 6 nuošimčių.

— Kaip, padauginti lenkų, re
prezentaciją Amerikos valdžios 
įstaigose, bus viena pagrindi
nių temų, kurią svarstys Sher
man House .prasidėjusi Ameri
kos Lenkų Kongreso konvenci
ja, kurioje dalyvauja meras 

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

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu; kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 

f ir kit

Romanų galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį: arba Money Orderį tokiw adresu:

NAUJIENOS,.1739 So. Hąlstęd SL, Chicago, Illinois 60608.

Daley, gubernatorius Ogilvie 
ir senatoriai Smith ir Percy. 
Amerikos Lenkų Kongresas 
(Susivienijimas) apjungiąs 10 
milijonų lenkų Amerikoje, iš 
jų vieną ruilijobą Chicagos sri-

— K angrosmanas. Roman 
Pucinskis pasiūlė Transporta- 
cijos departamentui. įvesti 
praktiką, kacŲ neskubus valan
domis vietoje autobusais žmo
nės būtų grupėmis vežiojami 
taksi automobiliais. -Turintieji 
reikalų važiuoti j miestą arba 
grąžinti, piliečiai skambina 
taksi firmai, kuri nurodytu ad 
resu atsiųstų taksi; Dabar esą, 
neskubos valandomis, ypač 
naktimis, autobusai gatvėmis 
dažnai tušti važinėja, nors 
kiekkvienas autobusas gatvėje 
kaštuoja po $50 — 60 valandai, 
o taksi automobiliai- dykinėja 
garažuose.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 16 dieną

; BUCO SODE
Willow Springs, 111.

Visi kviečiami dalyvauti

- ' i •:

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 

- yra, prie German- Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra: tarp. Willow Springs kelio 
ir- Wolf Road.

Taigi; visi* keliai, kurie veda, 
prię 83-čioa ir Willow Springs 

. Road sankryžų j veda tiesiai į, 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš I87OS.kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko, ir kitų, mi-

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą, 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems, geriausia naudotis Wil
low Springs- arba ’ Wolf Road.

nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti' iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 

finančitis j>er Chicagos kanalą ir 
Lesplaūics River ir pasukti j kai-

Ąbų šie keliai nuveda tiesiais iki 
German Church Road;

Iš Marquette Parko ■ važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kebą, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
furi pasiekti Wenthworth Road;
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti j Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Knmicija Piknikui Ruošto

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Sustos tose 
pačiose vietose.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionė. į. Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $2.00.

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką i

The hamburger, one of the most amenable of foods, goes 
elegant in salad finery for an informal dinner.

Sandwiches and salads are an unbeatable combination for 
summer dining. What can top it? How about a salad sandwich!

A crisp salad of tomatoes, green beans, lettuce and ripe olives 
topped with Green Goddess dressing — is a delightful varia

tion from the pickle-onion routine of serving hamburgers.
Salad-Sandwich Cooler is served open face with the vegetables 

jon one-half the bun and the hamburger pattie on the other. But 
ft is best eaten closed.

You’ll love, this meal-in-one sandwich. Hot only Is it delicious, 
ft is a real time-saver to prepare. The salad can be made ahead, 
and chilled until the hamburgers come off the grill.

j The sandwich is nutritious, too. In addition to the meat and 
(salad, enriched, buns provide essential vitamins and minerals — 
'the B-vitamins,. thiamine, niacin and riboflavin, and the min
eral, iron.

SALAD-SANDWICH COOLER
’ . . , 6 sandwiches

11/2 pounds ground beef
65 enriched hamburger 

buns, split 
Butter

2 tomatoes, chopped
2 cups cooked green beans

Shape beef into 6 patties; grill until done. Toast and butter 
buns. Combine tomatoes, beans, olives and lettuce. Arrange, 
on bun tops; drizzle with salad dressing. Place hamburger 
patties on bottom halves of buns. Serve open face.

1 can (7 oz.) pitted 
olives, drained and 
halved .

1 cup shredded lettuce 
1/2 cup Green Goddess • 

salad dressing

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS,IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKTUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 16. D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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PAŽINKIME SAVO TAUTINĘ KŪRYBĄ
Dar tautinių šokių ir drabužių reikalu 

- i.
Ne vienu atveju esame paty

rę, kad yra svetimtaučių, kurie 
pažįsta ir mūsų tautinę kultūrą, 
net yra ^padarę skaudžių pasta
bų. Toks atvejis ir šis paskuti
nis, kai “Dirvos” koresponden
tei Jūratei S. de jRosales tiek 
daug pasakė apie “Grandinėlės” 
nuklydimą ar sąmoningą pasu
kimą į svetimybes ‘'išsilavinę 
pietų amerikiečiai” (citata) tuo 
pačiu primindami mūsų neišsi
lavinimą.

Kai. mes gėrimės ir didžiuoja
mės “Grandinėlės” puikiu bale- 
tišku šokimu, prabangiškais su
svetimėjusiais drabužiais, F. 
Martinez Suarez (kas jis — api
būdinta “Dirvoje” 1970. VII. 15) 
apie šokį, kuriuo “Grandinėlė” 
gal norėjo pagerbti Venezuelą, 
sako: (...) “jeigu “Grandinėlei” 
teks ateity grįžti į Pietų Ameri
kos kraštus, būtų patartina, kad 
jos vadovai iš anksto sužinotų, 
koks yra kiekvieno krašto bū
dingas šokis, nors drauge noriu 
pastebėti, kad pačios “Grandinė
lės” grožio ir susišokimo pilnai 
pakanka” (!!!).

Ar “Grandinėlės” vadovai ži
no, kokie mūsų būdingi šokiai, 
Martinez irgi pasako: “Jūsų šo
kiuose jaučiama tautos dvasia. 
Reikia tačiau nurodyti, kad 
“Grandinėlėj” kartojama “po!-1 
ka” pietų amerikiečių akyse1 
rišasi su slaviškų šokių sąvoka, j 
ir mes būtume norėję pamatyti 
daugiau baltams būdingų bruo
žų. Kiek teko pastebėti, jūsų 
savitas menas nereikalingas jo
kios išorinės pagalbos” (...) “Pie
tų amerikietis, kuris eina į lietu
viškų tautinių šokių spektaklį, 
yra dažniausiai tam tikro išsila- 
vinirųo žmogus, kurį domina 
liaudies menas ir kuris nori su
sipažinti su jūsų liaudies šokiais. 
Jam rūpi pirmoj vietoj pama
tyti, kiek galint autentiškesnę 
jūsų liaudies kūrybą”.....

O į slaviško šokio -vardo 
“polka” kabutėse ar neįeina ir 
kiti “Grandinėlė” nelietuviški 
šokiai? Juo meteisingiau ir 
mums skaudu, kad ir pats mūsų 
jaunimas parodytas “koketiškos 
išraiškos” ... Tada kokia ta 
mūsų tautos dvasia!!!

Autentiškas mūsų liaudies kūrybos tautinis drabužis, nepriklausomybės 
laikais atkurtas ir tautos priimtas.laiIlllllllllllllllllllIHIlIHIlIlIIKlE

POEZIJOS PAVASARIAI '
Amžina tautos dvasia, 

G* Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki. /

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

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

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

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos.

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

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

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

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

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

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

“Anykščių šilelis”, vertimas, 42-psL $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00. 

" 16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVES. Su trumpu jų apra

šymu‘ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

“ Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

1970. VII. 22 (“Dirva”) Elia
na Cifuentes, televizijos artistė, 
apie folklorinį spektaklį: “Pir
mas ir pagrindinis reikalavimas 
yra autentiškumas. Jei šokė
jams yra būtina dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių taikytis prie

skirtinga nuo “slavų” nepasi
rodė.

Tą patį neautentišką lietuviš
kumą (rūbų, repertuaro, jude
sio) “Grandinėlei” prikiša atvi
rai ar pridengtai diplomatiškai 
ir kiti svetimtaučiai, kaip jie

Rugpiūčio 4 d. Union Pier’e 
Algirdas ir Viktorija Karaičiai 
suruošė p. Jurgio Janušaičio 
gimtadienio minėjimą. Pradėjo 
jį A. Karaitis, pareikšdamas, 
kad J. Janušaitis išvarė gilią 
vagą kultūrinėje veikloje. Savo 
reportažais jis daug prisidėjo 
ir prie Gintaro vasarvietės iš
garsinimo bei subūrimo tokios 
gausios lietuvių publikos, kurią 
jis ne kartą palinksmino kultū
rinio pobūdžio parengimais.

Minėjimo programai praves
ti Karaitis pakvietė p. Stasį ša- 
rauską. Pirmiausia gimtadie
nio proga Janušaitį pasveikino 
prof. Adomas Varnas, pareikš
damas, jog jis tiesiog stebisi, iš 
kur pas sukaktuvininką atsi
randa tiek daug energijos dir
bti lietuvių kultūros baruose. 
Jis yra geriausias pavyzdys, 
kaip reikia dirbti.

Inž. Bronius Nainys palietė 
bendrais ruožais sukaktuvinin
ko šakotą kultūrinę veiklą. 
Kun. Jonas Kuzinskas savo 
kalboje pažymėjo, jog sukaktu
vininkas yra geras parapietis ir 
reiškiasi kultūrinėje srityje.

Lietuvių žurnalistų Chicagos 
skyriaus vardu sveikino Anta
nas Stakėnas. Pažymėjo jis, 
kiek daug sukaktuvininkas yra 
nuveikęs lietuvių kultūrinėje 
dirvoje.

Stasys Patlaba sveikino Mar
quette Parko namų savininkų 
organizacijos vardu. Labiausiai 
jis akcentavo tai, kad “mielas

Jurgis Janušaitis” savo raštais 
daug prisideda prie lietuvių su
gyvenimo ir lietuvybės išlaiky
mo. Jis tai atlieka labai taktiš
kai, vengdamas užgauliojimų.

Sukaktuvininkas nuoširdžiai 
padėkojo rengėjams ir daly
viams už jų tokį šiltą jo darbų 
įvertinimą ir pasižadėjo ir to
liau dirbti, kol jo jėgos leis. 
Priminė, jog yra minimas ir 
šios vietovės dešimtmetis. Va
dinasi, Gintaro vasarvietė jau 
susilaukė dešimties metų.

Visi pakilioje nuotaikoje vie
šėjome prie gausiai įvairiausio 
maisto pakrautų stalų. Mieli 
šeimininkai, Viktorija ir Algir
das Karaičiai, bėginėjo, žiūrė
dami, kad niekam nieko netrū
ktų, kad visi būtų patenkinti. 
Paskui suskambėjo lietuviškos 
dainos bei salėje prasidėjo lie
tuviški šokiai.

Tai buvo tikrai jaukus, tik
rai nuotaikingas pobūvis pa
gerbimui mūsų mielo ir daug 
užsitarnavusio Jurgio Janušai- 
čio.

Geriausios jam kloties ir sėk
mės! Tikėkime, kad jis dar il
gai nepails ir dirbs su tokiu 
pat pasiryžimu kaip ir iki šiol.

Stasys Patlaba

NEW YORKAS. — Sukilę 
Manhattono vyrų kalėjimo ka
liniai pradėjo mėtyti pro lan
gus iš 12 aukštų pastato išmuš
tų langų šukes ir degančius pa
galius. Policija į pastatą ėmė 
mėtyti ašarines bombas, bet 
kaliniai jas pagrobę svaidė že
myn į policiją. “Mes' ugnimi iš
siveršime iš čia. ši vieta yra 
mūsų rankose!” — šaukė kali
niai. Sargybos aiškinimu, riau
šės prasidėjo apie 3 valandą 
popiet antradienį, kai trečio 
aukšto kaliniai atsisakė leistis 
užrakinami savo celėse.

Naujienų Piknikas 
įvyks rugpiūčio 16 d.

Bučo sodyboje
Willow Springs, Ilk

Paštas pabrangs
WASHINGTONAS. — Paštų 

general, viršininkas Winton 
Blount pareiškė, kad nepaisant 
planuojamų 'pašto įsaigos iš
laidų mažinimo, laiškams 
kainos po Naujų Metų nuo 6 
centų bus pakeltos iki 8 centų 
ir, gal būt, dar daugiau.

Prezidentas Nixon anksčiau 
buvo pasiūlęs laiškų siuntimo 
kainą pakelti iki 10 centų, bet 
susidūręs su Kongreso neprita
rimu, nuo siūlymo susilaikė. 
Blount apskaičiuoja, kad kai
nos nepakėlus, pašto deficitas 
šiais fiskaliniais metais siektų 
apie 2.4 bilijonus dolerių.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"

sceninio meno reikalavimų, tai 
turi būti atlikta labai atsargiai, 
kad šokiai nebūtų iškraipyti ir 
sužaloti” ...

Kad “Grandinėlė” buvo skel
biama folkloriniu spektakliu, 
pabrėžta ir “Dirvoje” 1970. VII. 
29. “Šiandien ir rytoj”: “Bo
gotoje ir kitur skelbė “Grandi
nėlę” esant netiktai tautinių šo
kių grupe, bet baletine grupe. 
Ispaniškai tai yra “folklorico 
Lituano ballet “Grandinėlė”.

Toliau E. -Cifuentes sako: 
“Rūbai parodo ne tik aprangą, 
bet ir duoda mums pajusti visą 
jų gamybos procesą, supažindi
na su senoviška namine pramo
ne. Instrumentinis akompania- 
mentas nurodo mums, kokia yra 
jūsų muzika”. (Koks buvo 
“Grandinėlės” instrumentinis 
akompaniamentas! ?).

Tiesa, ji sako: “Man atrodo, 
kad “Grandinėlė” šį sunkų už
davinį išsprendė labai teigia
mai”. Taigi tik “atrodo”. O 
kaip iš tiesų? Televizijoje kal
bėdama, ji pabrėžė, kad lietuviai 
nėra slavų kilmės! Tai gerai. 
Bet ir iš to galima suprasti, kad 
tokia “Grandinėlė” per daug

sako, “išsilavinę”. Pvz., prof. 
Nestor Pereira (“Dirva” 1970. 
VII. 17): “Greitus bėginius pa
tariu niuansuoti senoviškais 
švelnesniais”. (Greitas tempas 
kaip tik būdingas “polkoms” ir 
“Kazokams”). •

Irena Berzina - Eberstein (lat
vė) : “Senieji, lėtesnio tempo šo
kiai man asmeniškai patys gra
žiausi” ...

Kaip matome jie visi vertino, 
anot “šiandien ir rytoj” “Dir
voje”, lokaline, tithtine scholas
tine prašme. Ir vis8 to autentiš
ko senumo pasigedo, nes mano, 
kad tik autentiškas folklorinis 
ansamblis yra teisingas pristaty
tojas “išsilavinusiam” pasauliui 
tautos — liaudies kūrybos ver
tybių sumos...

Tai tik kelios pastabos sąmo
ningų svetimtaučių, o jomis, 
kaipo tokių žmonių; pasakyta la
bai daug. į.

H. ■

Keli drabužių pavyzdžiai

Matėme “Naujienų” 1970. VII. 
30 nors po vieną pavyzdi sceni
nių drabužių. Būtent: nepri
klausomos Lietuvos tautinio ba-

lėto, Maskvos rusų sovietinio 
šokio apsirengimo forma, okup. 
Lietuvos valstybinio ansamblio 
“Lietuva” ir “Grandinėlės”. 0 
1970. VIII, matėme palyginamo 
judesio momentą.

Čia įdėta po nuotrauką ilgų 
tautinių drabužių, būtent: su 
kokiais rengiasi (pagal išgales) 
mūsų tautinių šokių ansambliai 
ir šiaip įvairiomis progomis 
jaunimas. Įdėta okup. Lietuvos 
valstybinio ansamblio “Lietuva” 
ir “Mūsų Aidas”, ir kokiu dra
bužių yra “Grandinėlėje”.

Kurie tautiniai drabužiai 
mums gražiausi iš čid įdėtų foto 
nuotraukų? Ar tiesą sakė PoŠ- 
kaitis, (ar galėjo tiesą sakyti), 
kad lietuviai gražių tautinių dra- 
gužių nė neturi. Ir kokius “nau
jus” vietoje tų senų^ “scholasti
nių” turėtume priimti.

(B. d.).
Mokytoja

A. G. A U T 0 R E B UI L D E R S
ČIA AUTOMOBILIAI BSLYGINAMI IR NUDAŽOMI

v

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

Savininkas lietuvis.

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

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

- ■ ’ ' 9

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS D t, 336 psL S5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. -- .------ .-.--------- -----— — $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl........... ......... $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE-

TUVA. 699 psl. __________________ ___________ $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___  $4.00
6 J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ___________________________________ -— $1-50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ---- ----------- $2.00 ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl. $5.00
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ________________ $2.00

10. VI. Mingėla, K UN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. _____________________________ -______ $6.00

11. Adomas P, Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _____________ $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais.

viršeliais $2.00. kietais _________________________ $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl___________ $2.00
14 Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psL------------------ $5.00
15 Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ________ $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17 Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. — $3.00
IK Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL
angliškai. ____________________________ _______ - $4.00

20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.00
21 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.--------- $2.50
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl._____  $6.00

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

orderiu, šiuo adresu: /

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608 Grandinėlės ansamblio mišrus tautinis drabužis, kuris rišasi su slavų 

tautinio drabužio išvaizda.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti Iki $20,000.

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

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

Įstaigoj pietuose kiemas automobiliams pastatyti

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— FRIDAY, AUGUST 14, 1970



>'

Rytoj, rugpiūčio 15 d. programoje

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
T ■ . < W

J. TIJŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONĖS PO EUROPĄ

8-9 v. v.

93.1

$5.00
$1.75

$11.00
- $2.00

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

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ Inc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Sol. Algirdas Brazis, Illinois - Indiana apskrities 
pirmininkas ir kartu seimo vadovas dalyvauja 

šioje programoje su kitais valdybos nariais.

apjungęs pačias didžiausias Amerikos lietuvių organiza
cijas, siekiančias Lietuvos nepriklausomybė.s Altas at
silaikė, bet šiandien smarkiau yra puolamas Vlikas. Nuo 
Vliko rusai niekad akių nenuleido, bet ir j jį nepajėgė

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ______ _____
pusei metų 
trims mėnesiams —___ _
vienam mėnesiui ...

Kitose JAV vietose: 
metams____________

pusei metų___________

$20.00
$11.00

$6.00
$2.00

$18.00
$10.00

trims mėnesiams __
vienam mėnesiui „

Kanadoje:
metams____ ____ _
pusei metų______
vienam mėnesiui __

Užsieniuose:
metams __ -____________ $21.00
pusei metų ____________ $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU Chicago, 
I1L 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Vlikas - Maskvai didele ašaka
Prieš trejis metus iš Lenkijos Amerikon atvažiavęs 

“labai patikimas” jaunas tremtinys atvežė žinių apie 
“nuotaikas dabartinėje Lietuvoje”. Tos “nuotaikos” bu
vo mašinėle rašyto laiško formoje, su užrašu “niekam ne
rodyti”. “Nuotaikos” ėjo iš rankų į rankas, jas daugelis 
matė, bet niekam neleistą tų nuotaikų nusirašyti.

Svarbiausioji tų “nuotaikų” esmė buvo ta, kad Lie
tuvos nepriklausomybės idėja dabar yra kenksminga 
lietuvių-tautai. Rusai yra galingesni už kitas tautas, jie 
niekad neleis Lietuvai būti nepriklausomai. Patys lietu
viai nepriklausomybės iš rusų neišsikovos, o kitos tautos 
ar valstybės lietuviams nepadės. Geriausia būtų, sakė 
tos “nuotaikos”, apie nepriklausomybę tuo tarpu nekal
bėti, tai tada būtų galima siekti satelitinės valstybės sta
tuso, kuris yra daug geresnis, negu įjungimas į Sovietų 
Sąjungą.

. .. Kad nebūtų keliamas Lietuvos nepriklausomybės
klausimas, tai reikia apgriauti arba visai išardyti tas or
ganizacijas, kurios nepriklausomybės siekia. Amerikoj 
už Lietuvos nepriklausomybę kovoja Amerikos Lietuvių 
Taryba (Altas), o Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (Vlikas)., 
Altą sovietų imperializmo agentai puolė nuo pirmos jo 
įsteigimo dienos, bet ypatingai Alto vedamas darbas ir 
Alto pareigūnai pradėti niekinti prieš dešimtį metų. Alto 
sekretorius Dr. Pijus Grigaitis buvo puolamas ir niekina
mas žymiai smarkiau už kitus. Vieni jį puolė sąmoningai, 
o kiti net nežinojo, kad jie, niekindami Altą, padeda ru
sams pavergti lietuvių tautą. 7 ; ■

Alto sugriauti rusams nepavyko. Altas dar ir šian
dien yra kandžiojamaš, bet jis vykusiai pasipriešino puo
limams. Šiandien Altas yra perorganizuotas, vadovybę 
sudaro kiti žmonės, bet principai liko tie patys. Altas yra

Vliko vadovybei grasino, kurstė nuolaidas rusams 
pasiryžusias daryti organizacijas perimti Vliką, bandė į 
Vlikų infiltruoti “kultūrinio” bendradarbiavimo šalinin- 
kus, bet tuo tarpu iš to nieko neišėjo. Atsimename vienų 
’’kovotojų”, kuris pasiūlė į Vliko konferencijų pasiųsti 50 
smogikų ir perimti visų vadovybę. Smogikus drųsuoliai 
ruošė ir treniravo, bet Vliko jiems vis dėlto nepavyko 
perimti

Dabar Vlikui likviduoti jau siūloms naujas recep
tas. Stebėtojo, Girnakalio ir kitais vardais “Vienybėje” 
pasirašinėjųs, bet to paties tikslo visų laikų siekiąs įsi
brovėlis šitokį dalykų siūlo:

“Jei negalima reformuoti Alto, tegu politikos 
darbų, geriau prie kultūros, prisiima Bendruomenė, 
užimdama Vliko vietą, o' šis tegul eina į garbingą 
pensijų”. (“Vienybė”), 1970 m. liepos 17 d. 5 psl.).
Visi žinome, kad JAV Bendruomenė nepajėgė at

likti pasiimto kultūrinio darbo, kiekvienam aišku, kad ji 
nepajėgė apjungti mokyklų, kad nustojo leidusi kelis mo
kykloms ir tremtiniams būtinus leidinius, o čia siūlo tai 
pačiai Bendruomenei perimti dar ir politinį darbą. Ame
rikos lietuviai prisimena, kaip Bendruomenės vadovai 
bandė kenkti Altui, besikėsindami Į nepriklausomybės 
kovai reikalingus finansus. Dabartiniai Bendruomenės 
vadovai pačia Bendruomenę suskaldė, teisėtų rinkimų 
nenorėjo pravesti, o dabar patys nežino, kas daryti su 
naujai išrinkta taryba, josios posėdžio nešaukia. Nainys 
su savo bendradarbiais Bendruomenei davė tokį smūgį, 
kad ji vargu kada beprisikeis, 6 čia dabar- siūlo tokiai 
Bendruomenei Vliko'pareigas perimti.

Pasikėsinimų į Vliką ir anksčiau buvo. Mintis Vliką 
valdyti ir jam savo asmeniškų politikų diktuoti patinka p. 
Barzdukui, ateitininkų pirmininkui ir dar-kelių organi
zacijų nariui, bet praeitais metais tas pats p. Barzdukas 
buvo priverstas padaryti viešą pareiškimą, kad Bendruo
menė į Vliko darbą nesikiš. Bendruomenė juk yra Vliko 
pagimdytas padaras, Vlikas organizavo pirmuosius Ben
druomenės žingsnius, davė pinigus, nustatė darbo gai
res, o čia dar neišaugusį, darbo dirbti dar nepramokusį 
kūdikį siūlo rimtai politinei kovai vadovauti.

Politinės kovos svarbų suprantantis ir organizuotas 
lietuvis tokio pasiūlymo niekad nedarys. Jį gali daryti 
arba nesusipratėlis, arba tokis, kuris kartas nuo karto 
pasiūlo lietuviams nelietuvių pakišta pasiūlymą. Tokių 
fruktų lietuvių tarpe buvo praeityje, tokių yra ir šiair- 
dien. Toks fruktas, pasinaudodamas “Vienybės” pusla
piais, ir dabar siūlo Bendruomenei užimti Vliko vietą.

Vlikas, Lietuvos politinių grupių organas, negali 
perleisti savo pareigų vienai politinei grupei, dabar lai
kinai pagrobusiai Bendruomenės vadovybę.

Lietuvos Vyčių 56-sis seimas įvyksta rugpiūčio 19, 20, 21 22 m* 

23 dienomis Chicagos Sheraton viešbutyje.

Lietuvių Radio Forumas, sveikindamas Lietuvos Vyčius, kurie 
Lietuvos garbei yra atlikę milžiniškus darbus, Penkiasdešimt- • 

i šeštojo Seimo proga, linki Jiems daug energijos ir toliau taip 
! nenuilstamai dirbti savo tėvų krašto gerovei, kol pavergtai Lie

tuvai bus atgauta nepriklausomybė.

(Tęsinys)
Kalbėjo kardinolas- A. Šamo 

re geras lietuvių draugas, ku
ris tikrai ir nuoširdžiai padeda 
ir remia lietuvių reikalus, ži
noma, kiek tas nuo jo priklau
so. Jis savo kalboje smulkiai 
ir nuosekliai paminėjo Lietu
vos praeitį, tikroje istorijos 
perspektyvos šviesos raidoje. 
Gaila, kad tik iki Kražių įvy
kių, gi toliau Lietuvos gyveni
mų mažai beminėjo, d apie 
dabartinę padėtį beveik nieko. 
Tas parodo Vatikano politikos 
laikyseną silpnųjų atžvilgiu, o 
pataikavimu stipriesiems, kas 
nesiderina su Evangelijos skel 
bimu. Baigdamas kalbą pa
kvietė visus sugiedoti Lietuvos 
himną jos garbei ir mūsų visų 
dvasinei atgajai. Dar neteko 
girdėti ir matyti, kad svetimo
je valstybėje svetimtautis vie
šai kviestų iLietuvos himną 
giedoti. Kai tuo tarpu mūsų 
dvasiškiai neranda reikalo kop
lyčios šventinimo iškilmių die
notvarkėje skirti himnui vie
tos. Atrodo, kad mes savo pa
triotizmą bijome parodyti, nes 
gali kai kam nepatikti.

Užbaigus gražiai pravestą 
oficialią dalį, prasidėjo pasi- 
vaišinimas. Prie valgiais ir gė
rimais apkrautų stalų suėjo 
svečiai, kurie patys rinkosi kas 
jiems geriau patinka. Užten
ka tik žvilgterėti į apetitą ke
liančių gerybę, padavėjas tuo
jau padeda ant lėkštės klaus
damas kokio gėrimo , pilti. Res- 
pektas didžiausias, negi jis 
žino, kad tu “esi fabriko darbi
ninkas, kai juodu “fraku” at
rodai milijonieriumi. Nuotai
ka gera ir ji kas kart kilo, o 
mintims lakumą ir drąsą pri
davė taurieji gėrimėliai. Už tat 
buvo apkalbėta ir išspręsta 
daug mums rūpimų klausimų 
ir sužinota tai, kas tik “ant 
keturių akių” pasisakoma.

Niekas taip gerai nėra infor
muotas apie bendrą politinę 
padėtį, kaip Vatikanas, kuris 
turi visur ir viską matančius ir 
prieinančius žmones. Kadangi 
mums lietuviams, rūpi savi 
reikalai, tai ir sukosi šia. link-

me pokalbiai. Tikras dalykas, 
kad okupantas visais būdais 
nori užgniaužti lietuvišką veik 
lą Romoje, panaudodamas Va
tikano silpnąją ir “atsargią” 
vietą, siūlydamas “laisvę’’ Lie
tuvoje esančiai bažnyčiai ir ti
kintiesiems. Dalinai jam seka
si, bet dėka pasišven tusiems 
Lietuvos patriotams, tos ata
kos kol kas atremiamos. Vie
nas iš dvasiškių, gindamas lie
tuviškus reikalus, išdrįso Va
tikano kanceliarijoje net stalą 
patrankyti. Nukentėjo — liko 
“non grata Persona”. Kitas 
griežtai pasisakė, kad turi bū
ti koplyčioje paliktas įrašas, 
nors vienas iš numatytų — 
“Marija, gelbėk mus”. Paliko. 
Toliau gerų draugų ir “inter
vencijos” dėka Chicagos kar
dinolo institucija liko sukalba- 
mesnė kapinių reikalais. Lie
tuvių Šv. Kazimiero Kolegija 
irgi nėra laisva nuo pasikėsi
nimo, bet jos tvirtovės gyni
mas yra - visapusiškai stiprina
mas visu atkaklumu. Teko nu
stebti, kai Romoje reziduojąs 
aukštas dvasiškis pagyrė “Nau
jienas” už jų bekompromisinį 
lietuvių reikalų gynimą ir tei
singus pasisakymus sakyda
mas: “Mes kitas tautybes res
pektuojame, bet ir savo turi
me ginti drąsiai ir atkakliai. 
“Naujienoms” reiškiu pagar
bą ir pritarimą teisingai užsi
brėžtame darbe”. Padėkojau 
už atvirumą ir pagalvojau, kad 
tokių vyskupų: mes. turėtu-, 
mėm... Reikia tikėtis — lai
kas parodis.

Oras dieviškai puikus. Dan
guje mirga žvaigždės lyg geni
alaus meninko dekoruotos lu
bos, dengiančios šią aplinką, 
kur lietuviškos širdies atviru
mu eina pasikalbėjimai: as-: 
meniniai, šeimyniniai, visuo
meniniai ir politiniai. Susipa
žinome su dr. A. Žemaičiu, ku
ris dar jaunas vyras amžiumi, 
ir visa siela atsidavęs lietuviš
kam darbui. Nežiūrint turi
mos gausios šeimos, jo visur 
pilna. Visur suskumba ir vi
siems padeda. Džiugu žiūrėti, 
kai jaunos jėgos pavaduoja se
nuosius. Jei mes turėtumėm

„ JĮ- 
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daugiau tokių žemaičių, tai! 
lietuviškieji reikalai stovėtų! 
kitoje plotmėje. Teko ir daul 
giau su kuo pasikalbėti šilu 
dienų aktualiais klausimais.! 
Todėl vakaras praėjo nepaste-l 
betai. Apleisdami Riterių Rū
mų sodą išsinešėm daug gra-
žiu įspūdžių bei prisiminimų. 
Ilgai liks atmintyje taip gra
žiai ir didingai visų sugiedotas 
Lietuvos himnas. Tikriausiai 
Jeruzalės Šv. Karsto Riterių 
Rūmų sodas dar nebuvo girdė
jęs ir gal negirdės taip jasminJ 
gai giedant tėvynės netekusiif 
žmonių. .'

(ROMĖNŲ ĮSTEIGTOSE | 
KAPINĖSE

Gilios senovės gražiai išliku-| 
sius pėdsakus galima rasti Ve-g 
rano kapinėse, kurios romėniiį 
įsteigtos 50G metų prieš Kris-I 
taus gimimą. Vadovavo vysk! 
V. Brizgys, kuris sudomino? 
lankytojus nuosekliai ir aiškiai! 
nurodydamas žymesnių asme-| 
nų kapus — paminklus, api-j 
budindamas jų darbus ir gyve-I 
nimą. Buvome tuo patenkintij \ 
nes visos ekskursijos eigoje bu-| 
vo pirmas lietuvių kalba aiš-| 
kinimas. Šiaip kitur aiškiu d a-? 
vo italai, kurių kartais, silp-l 
.niau mokantiems angliškai^ 
sunku buvo ir suprasti.

šios kapinės dar lankytinosi 
ir dėl to, kad čia palaidoti mū-f 
sų žymūs veikėjai: preL K. Šauį 
lys, Nepriklausomybės ak tol 
signataras, min. St. GirdvainisJ 
vysk. P. Bučys. ir vysk. P. Bra-I 
zis. Pirmieji du 'palaidoti ŠyJ 
Kazimiero kolegijos mauzolie-t 
juje, o antrieji —marijonų! 
parengtame kapų plote..

Aplankę pasimeldėm ir jų| 
pagerbimui padėjome. gėlių J 
Gražu’ir prasminga prisiminti 
bei pagerbti s a vuosius, • kuriej 
Lietuvai yra nusipelnę savaip 
darbais. Paminklai vieni ųa 
kitus gražesni ir įdomesni. Tai 
tikri meno kūriniai, kurie su-f 
daro mirusių atminimui tikra 
skulptūros meno muziejų. .1 

(Bus daugiau)—————————1
NAUJIENŲ PIKNIKAS 

rengiamas 
sekmadienį, rugpiūčio 16 d. | 

BUCO SODYBOJE

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS 
66.

Po šiek tiek zirkonu randama ir įvai
riuose JAV vietovėse, bet radiniai jokios 
komercinės reikšmės neturi. Pačios ge
riausios kokybės akmenų yra tik Pika Pe
ak apylinkėse, Colorado, bet akmens toki 
smulkūs, kad tik retas betinka šlifui

Zirkonai yra patys įspūdingiausi brili
antiniame šlife. Kitaip šlifuotų zirkonu 
pasitaiko rečiau. Brangenybių rinkoje 
zirkonai priklauso pusiau brangiųjų ak
menų kategorijai , jų kainos panašios to
pazų ir akvamarinų kainoms, pigesnės už 
opalus ir žymiai brangesnės už granatus ir 
turkyzus.

T U R K Y Z A I
Maža brangiųjų akmenų savo amžiumi 

ir savo spalvinga praeitimi gali prilygti 
turkyzui. Jis buvo žinomas senojoje Babi
lonijoje ir Asirijoje, jį randame hititų 
nuėstų‘griuvėsiuose ir etruskų kapuose, 
Plinijus Vyresnysis jį mini savo raštuose. 
Patys seniausi rasti papuošalai, Egipto 
pirmosios dinastijos karalienės Zer apy
rankės, yra kalios iš aukso ir apsagstytos 
turkvzais.

Akmens vardas yra kilęs iš prancūzų 
kalbos ir reiškia — turkų akmuo, šis var
das yra labai naujas. Kokiais vardais jis 
buvo vadinamas senovėje, nežinome. 
Plinijus Vyresnysis, mūsų lapis lazulyje 

matęs safyrą, turkyzą greičiausiai vadino 
callais. Savo veikale “Historia Naturalis” 
jis rašė: “Callais savo spalva panašus į sa
fyrą, tik blyškesnis, labiau primenantis 
vandenį jūrų pakraštyje”. Turkyzui šis 
apibūdinimas tinka. Kito akmens, kurį 
galėtume atpažinti šiuose žodžiuose, nėra.

Turkyzas savo spalva blyškesnis už la
pis lazuli. Jis gal ir primena vandenį jūrų 
pakraštyje, bet žymiai tiksliau būtų jį ly
ginti su puikiu vasaros dangaus žydrumu. 
Savo chemine sudėtim jis hydro vario — 
aliuminio fosfatas su trupučiuku geležies. 
Kur geležies priemaiša mažesnė, akmuo 
aiškesnės ^palvos, kur didesnė, akmuo 
gerokai blyškesnis. Labiausiai vertinami 
yra gilesnio melsvumo akmens, nes jie ne 
tik gražesni, bet ir labiau derinasi su auk
su. apkabose.

Kartais turkyzo paviršius ątrodo išvog
tas ryškiomis rudo koalito ar limonito gys
lomis ar dėmėmis, kurios yra tikriausias 
akmens tapatybės pažymys. Dėmėtose 
vielose akmuo mažiau patvarus, linkęs į 
aplrupėjimus, bet šie išvagojhnai ii’ dėmės 
akmeniui teikia daugiau atraktyvumo ir 
grožio.

Turkyzas priklauso prie minkštųjų 
brangiųjų akmenų Mohs skalėje — 6, kie
tesnis už gintarą, koralą, perlą, opalą, bet 
minkštesnis už granatą, jadą ir turmaliną. 
Lyginamasis svoris tarp 2.6 — 2.7, priklau
somai, kiek jis absorbavęs vandens. Žie
dams jis per minkštas akmuo, bet kadangi 
jis neskaidrus, šlifuojamas tik apvaliuoju 

šlifu, nuslepiančiu smulkius apibraižy
mus, ir puikus akiai maloniu švitėjimu, 
nuo seniausių laikų jis sutinkamas ir žie
duose, ir medalionuose, ir visuose kituose 
moterų papuošaluose.

Turkyze vidutiniškai yra iki 6 — 10% 
vandens, todėl, kaip ir opalas,' jis jautrus 
oro atmainoms ir ypač drėgmei. Atsargu
mas su turkyzų papuošalais ir rūpestinges
nė jų priežiūra nieko nepakenks. Pavojin
ga turkyzą sulieti rašalu, nedera plautis 
rankas, nenusiėmus turkyzinio žiedo, ne
reikia jį plauti muilu ar valyti kokiais 
nors chemikalais, nes visokį nešvarumai 
palieka pėdsakus akmenyje. Nuo per di
delės ir dažnos drėgmės turkyzas ima keis
ti spalvą, darytis žalsvesnis, gelsvesnis, 
ne toks įdomus, ir jau spalvos grąžinti ne
galima. Nuo per didelio sausumo akmuo 
išdžiūsta, praranda dalį vandens, jis tam
pa trapesnis, ypač dėmėtose vietose.

Senasis Egiptas turkyzų gaudavo iš Se- 
rabit ei Khadem ir Wadi Moghara kasyklų 
Sinajaus pusiasalyje, šios kasyklos jau iš
naudotos, ir Sinajuje turkyzų dabar labai 
reta. Geriausi turkyzai dabar, kaip ir se
novėje, yra iš Persijos Nišapuro kasyklų 
Khorassan provincijoje. Žydų tradicijoje 
šios kasyklos žinomos Isaako turkyzų ka
syklų vardu. Turkyzai čia be. pertraukos 
kasami jau 4000 metų, bet jų dapezitąi dar 
dideli. Gerų turkyzų yra pietiniame Tur
kestane. Ir persų , ir Turkestano turkyzai 
viduramžiais buvo gaunami tik per Turki
ją, ir dėl to jiems liko turkų; akmens var

das. Senovėje turkyzų buvo gaunama ir iš 
Afganistano, Tibeto ir Kinijos, bet šių 
kraštų depozitai nereikšmingi. Turkyzų 

' randama ir Australijoje, bet kol kas ne
daug. Vakariniame JAV pakraštyje, tarp 
Kolorado kalnų ir Ramiojo vandenyno, 
turkyzai kasami nuo priešistorinių laikų. 
Šių vietų indėnai, ypač na vajai, turkyzus 
brangino labiau, negu bet ką kitą,- ir jų 
kasyklas gynė su ginklu nuo baltųjų. JAV 
turkyzais turtingų vietų yra daug, ir jų 
ištekliai dideli. Geriausi akmens ateina iš 
Clark ir Esmeralda apskričių Nevadoje, 
Sam Bernardino apskrities Kalifornijoje, 
Jarilla kasyklų Naujoje Meksikoje, Sa
guache, Lake, Mineral ir Conejos apskri
čių Kolorade. Turkyzų yra ir Teksas, Vir
ginijoje ir Arizonoje, bet jų ištekliai ma
žesni.

LAPIS LAZULIS
Lapis lazulis, kartais vadinamas tik 

lapių, kartais* tik lazuliu, yra vienas se
niausių brangiųjų akmenų, manoma, se
nesnis ir už turkyzą. Babilonijos ir Asiri- 
jos rūmų ir šventyklų griuvėsiuose rasti 
lapis lazulio amuletai ir anspaudai yra iš 
ankstesnio laikotarpio, negu kiti brangių
jų akmenų radiniai, bet ir jų turėtų būti 
dar senesnių, nes garsiosios Afganistano 
lapis lazuli kasyklos, iš kur’kilę visi seno
vės lapis lazuliai, jau veikė 4000 m. pr. Kr. 
ir gal dar anksčiau.

Akmens vardas yra kilęs iš lotynų ir 
arabų kalbų ir pažodiniame vertime reiš-

kia — mėlynas akmuo. Aptarimas teisinf 
gas, bet be didesnio tikslumo. Lapis laĮ 
zulis yra mėlynas akmuo, kartais blyškesj 
hio, kartais gilesnio mėlynumo, kitokiiį 
lapis lazulis nėra, tik jo mėlynumas sal 
votiškas, daugiau ultramarininio atspal| 
vio , rečiau — šiek tiek į ametisto purpurą | 
ir visas paviršius taip nusėtas mažytėmis 
geltonomis dėmelėmis, tarytum jis būtiį 
apibarstytas aukso dulkėmis. Jis yra ne
skaidrus, • opeikinis akmuo ir sutinkamas 
lik apvabame, kartais plokščiame šlife^ 
bet niekad nei briliantiniame, nei emeralt 
diniame. Jis nėra kietas, Mohs skalėje 
tarp 5 ir 5,5, bet, kaip ir turkyzas, dažnai 
sutinkamas- ir žieduose. Lyginamasis svo| 
ris — 2.44 — 2.49. Auksinės dėmelės ak* 
mens paviršiuje nė tik didelė atrakcija, bet 
ir padeda akmenį atskirti nuo kitų akme* 
nų ir padirbimų. “ '

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

TERRA
Savininkai V. ir U. CIVINSKAI į 

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

TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, UI. | 
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite * Į 
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Oftio talofu PRospoct 8-3229 

Rezid. totof.: WAIbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. iifriąrytą’ 
Ligonius priima tik susitarus.

Roz. tpL 239-1683

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. S. BIEŽIS
Talef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieninis 
Preciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

Lietuvių sporto 
pažiba

Vyresnio aumžiaus žmonės, 
kuriems teko gyventi tėvynėje 
nepriklausomybės metais, dar 
gerai prisimename 1987-sius 
metus, koks džiaugsmas, ir su
sijaudinimas buvo visame kra
šte, kai antrosiose Europos kre
pšinio pirmenybėse mūsų mažo
ji Lietuva laimėjo pirmą vietą! 
Ir kaip iškilmingai buvo sutik
ti Kaune mūsų sportininkai, kai 
grįžo iš rungtynių Rygoje! Ant 
rankų buvo nešami, ir gėlės 
snigo Vytauto prospekte, kai 
vyko jie iš geležinkelio stoties 
į miestą. Džiaugsmo ir tautinio 
pasididžiavimo ašaros riedėjo

per žmonių skruostus.
Antrą tokį džiaugsmą pergy

venome 1939-tais metais. Tre
ciosiose Europos krepšinio pir
menybėse, įvykusiose jau 
Kaune, Lietuva tada ir vėl lai
mėjo pirmą vietą.

Visi žinome, kad nebūtų Lie
tuva pirmenybių laimėjusi, jei
gu nebūtų jos komandą ištre
niravę ir joje žaidę iš Amerikos 
atvykę lietuviai jaunuoliai. 
1937-tų metų pirmenybėse to
kie buvo Kriaučiūnas, Talzūnas 
ir Žukas, o 1939-tais prie jų 
prisidėjo dar Budriūnas, Ruz- 
gys, Lubinas, Jurgėla, Savic
kas, Knašas ir Giedraitis.

Ar bėra gyvi tie mūsų kraš
to išgarsinto j ai? Kur jie da
bar gyvena? Kaip beatrodo?

Mažai kas težino, kad vienas

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS. * 

Pirmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antram, penktadienį nuo 1—5, tree, 

us šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas x

DR. EDMUND E. CIARA
2žu9 W. 5 ist STREET

Tolu GR 6-2400
VaL. pagal susitarimą: Pienų ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt, 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 84)873

Pit W. M. EiSIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

Pit A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST- 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmąd., ketvirtai., . 5—8, 
antrad. 2—4.

■

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VA T, A ND OS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 1-1 ir nuo 4 iki 8, o. šešta

dieni nūo 9 iki 12 vai
" - Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 7375149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

- - ‘ “contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1Š
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 7ist ST.

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadienis 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telefu PRospect 65084

iš jų, būtent — Feliksas Kriau
čiūnas, gyvena Čikagoje. Vadi
nasi jis dabar Phil Krause ir 
tyliai, nesigarsindamas, eina 
atsakingas pareigas Čikagos 
policijos jaunimo skyriuje. Tos 
pareigos reikalingos susitikti ir
daug šnekėtis su žmonėmis. Iš 
pavardės jis tuojau atpažįsta 
lietuvį, prašnekina jį lietuviš-

New Yorke vienas, perlu ir brangenybių pardavinėtojas^ apsikarstęs 
ir apsikabinėjęs įvairiais perlais ir blizgučiais bando įkalbėti gatvė
mis vaikščioiančioms ir pigiai brangius daktus nuprktį norinčioms

prekes. Kai pirkėjai Į krautuves 
nutarė išeiti į gatves.

MOVING
, Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiv atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

?EMA KAINA
R.Š ERĖ N AS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063
> —-------------------- - -------------------------------------------—-

1970 M. MODELIAMS____
~ 150 DOL. PIGIAU
Spalvota TV — Radijas - Patefonas

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

viškai, pasisako pats lietuvis 
esąs, ir kiek galėdamas padeda 
savo tautiečiui.

Feliksas Kriaučiūnas yra 
šimtaprocentinis čikagietis. Gi
mė švento Kryžiaus parapijoje 
ir lankė jos mokyklą. Baigė De 
Lasalle vidurinę mokyklą ir 
studijavo Notre Dame ir De 
Paul universitetuose.

■ Kas nori pamatyti, kaip tas 
musų sporto pažiba dabar atro
do, turi dalyvauti vyčių seime, 
įvyksiančiame šio mėnesio 20-
23 dienomis Sheraton viešbuty
je Čikagoje, arba bent atvykti 
į sportininkų pagerbimo prieš
piečius penktadienį, rugpiūčio 
21-mą, kuriuose Feliks. Kriau
čiūnas ne tik dalyvaus, bet ir 
pasakys pagrindinę kalbą.

A. Pakalniškis, Sr.

Z———"— "Y
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiI. A.AL

Lietuviy. kalba; kasdien nuo. pirma
dienio iki penktadienio 10—11- 
val. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

J

DAR VIENA
EK S KUR SIJA.

Į LIETUVĄ
šiyl metę, rugpiūčio. 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 V

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

PASIŽMONĖJDIAS 
IR POILSIS

Poilsį besižmonėjant saw tau
tiečių tarpe lietuviai turi kiek
vieną vasaros šeštadienį Mar
quette Parke po atviru dangumi, 
kur - Alvudas aukštai ištiesęs 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas ir 
paskleidęs lietuvišką muziką su 
dainomis, susilaukia daugiau ar 
mažiau mėgėjų.

Rugpiūčio mėn. pirmieji ’du 
šeštadieniai gražaus oro dėka 
buvo skaitlingi atsilankiusiais. 
Daugis atsiveža savo kėdes, bet 
ir sustatyti prie stalų suolai su
talpina būrį uzkandžiautojų, 
pašnekesiuose besigardžiuojant 
Alvudo šeimininkių paruoštais 
skanumynais, šiltomis vasaros 
dienomis nemažą pasisekimą 
turi ir lietuviška gira.

Rugpiūčio 1 d. Marcelinas Če- 
pulionis linksmino patriotiško
mis dainomis. P. Dirkis- skaitė 
apie “Barzdą ir Idėją” ir apie 
“Amžinąjį Judų”. Saulei pasi
slėpus už akiračio, keliolikai bu
vusių vaikų buvo parodyti jiems 
pritaikyti filmai. Suaugusieji 
turėjo malonumą stebėti Čai
kovskio baletą “Spragtukas”.

Rugpiūčio 8 d., vieloj įprastų 
pramoginių dainų per mikrofo
ną, buvo leidžiama opera M-me 
Butterfly. Svečių tarpe matėsi

ponioms. Jis siūlo įvairias savo 
neužeina, tai pirkliai

lė auksu nuglostė miško žalumą 
ir paskutiniam atošvaisčiui iš
blėsus, ištiestoje tarp medžių 
drobėje mažieji išvydo sau pri
taikintus vaizdelius. iO po jų 
suaugusieji žiūrėjo filmą apie 
Kambodiją;-

Tokios šeštadienių popietės su 
vakarojimais bus ruošiamos visą 
vasaros sezoną toje pat vietoje 
parke priešais šv. Kryžiaus li
goninę prie Californijos gatvės.

; O. Algminienė

♦ Zanzibar© respublikos val
džia išleido įstatymus, pagal 
kuriuos nevedusios moters kū
dikio tėvas yra baudžiamas ne 
mažiau 5, metams sunkiems 
darbams. Jei moteris nepasako 
kas yra jos. gimusio vaiko tė
vas, ji galį būti laikoma kalėji
me, kol pasakys. Jeigu ji, nu
rodydama kūdikio tėvą, pame
luos, tai baudžiama ne mažiau 
kaip- metus.->kalėjimo. Nėščios 
mergaitės yra pašalinamos iš

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

< ** ■
SKAITYK -NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

dailininkas Adomas Varnas su
ponia ir viešnia iš Lietuvos. Di
plomuotas farmacininkas Liut
kus su trimis vaikučiais iš. Ci
cero. Trumpai viešėjo rašyto
jas Anatoli j ųs Kairys,. ekonomis
tas'Ad. Baliūnas su pranešimu 
apie retą progą pamatyti didžiu 
lį profesionalų cirką su 15 dre
siruotų dramblių, daug žvėrių 
ir akrobatų.

Laikytojas iš N. Zelandijos 
Romas Raudonikis viešai patei
kė projektą kaip greičiau ir sėk
mingiau sutaupyti reikiamą su
mą pinigų numatytiems pasta
tyti senelių namams. Į klausi
mus tuo reikalu jis išsaųiiai at
sakinėjo. Kaip pirmame, taip ir 
antrame šeštadienyje buvo, iš
leistas išlaimėjimui Marijos Bo- 
sięnės keptas tortas vis tų pačių 
senelių namų naudai.

Besislepianti už horizonto sau-

TĖVAS IR SŪNUS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

UnkMnamo arba Hūdeato valandoj* 
gražiausius gėlės ir vainikaL antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlom Ava 586-1220

(PUTRAMENTAS)

užėjęs Į banką pakišo kasinin- 
jkei raštelį, kur buvo parašyta:
“Duok čia visus pinigus, neiš
sigąsk. Tai yra apiplėšimas”.. 
Mergaitė neišsigando, pašau
kė sargą sakydama. “Suimk! 
jį!”, ką šis ir padarė.

Mirė Jonas ; 
Augustinavičius

Jonas Augustinavičius, ilgus 
metus gyvenęs Chicago j e ir 
buvęs BIRUTĖS ir PIRMYN 
chorų narys, vėliau gyvenęs 
Mississippi valstijoje, šių metų 
rugpiūčio 13 dieną mirė Sun 
City, Arizonoje.,ligoninė j e. Jis 
nuvyko į ligoninę aplankyti ten 
gulinčios žmonąs Rose, ligoni
nėj gavo širdies priepuolį’ ir 
mirė.

Kostas Augustas, NAUJIE- 
NŲ redaktorius, ketvirtadienį 
išskrido į brolio laidotuves. į

mokyklų.
♦ Rockefeller universiteto 

profesorius dr. Roger S. Pay
ne Bermudas ^vandenyse užre- 
kordayo banginio išleidžiamus 
garsus, kurie yra panašūs į 
obojaus ar duslaus klarneto 
melodijas. Banginis balso sty
gų neturi ir yra manoma, kad 
tos liūdnos bei romantiškos 
melodijos susidaro plaučiuose 
judant orui.'.

*• Grupinio gydymo tartauti- 
niame kongrese, kuris įvyko 
Winnipego mieste, Kanadoje, 
vienas gydytojas savo paskai
toj e teigė, kad trys ketvirtada
liai visū ligonių, gali apsieiti ir 
be gydytojo pagelbos nepaken
kiant sveikatai nei gydymui. 
Tokio pobūdžio ligų esą 75%.

— Seaway National Bank, 
645. E. 87th St, tarnautoja pa
darė lygiai taip, kaip banditas 
jai liepė daryti. Jaunas plėši
kas Harold Lee Rush, 19 metų,

Susirinkimų ir parengimų;
PRANEŠIMAI

♦ 
i

— Chicagos Lietuviu Našliu ir Naš- 
liukiy Draugiško klubo susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 14 d., penktadieni 8 
vai. vak., Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd St Visi nariai ir narės prašomi 
gausiai susirinkti aptarti klubo rei
kalus. Išgirsite komisijų raportus. 
Po susirinkimo įvyks vaišės, grojantį 
G. Joniko orkestrui. M. Urbei is

— Zarasu Labdarybės Klubas ren
gia gegužinę Bruzgulienės darže šį 
sekmadienį rugpiūčio 16 d. Gros Ra- 
monio orkestras. Klubo valdyba kvie
čia visus būti zarasiškių svečiais. Tą 
pačią dieną bus ir Naujienų piknikas. 
Galima būti čia ir ten, tik reikia gerų 
norų. Naudokimės saulės spinduliais, 
nes jau saulutė tolinasi, artinasi ru
denėlis, piknikai užsibaigs. K. P. D.

--------- SWTYIUS0©!---------

įNAUJIENAS
----------ffi TEMTI SKIL7K—-----

Lėtu riai taipgi perka tr parduoda
ir progai tiktai per

HAUJI£NAS

Į *
L

A. A A.

ALEKSANDRAS. JUOZAPAVIČIUS
Gyv. 6918 So. Artesian Avenue

Mirė 1970 m. rugpiūčio 12 d., 4:30 vai. popiet, sulaukęs 80 metų 
I amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kvėdarnos valsč. 
t* Amerikoje išgyveno 19 metų.

Paliko nuliūdę: Kogelių ir Jonušaičių šeimos bei kiti giminės, 
g draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvos savanorių - kųrėjų sąjungai, §v. Vardo ir Al- 
I torių puošimo draugijoms ir Tauragės klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
I Avenue.

šeštadienį, rugpiūčio 15 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko- 
I plyčios į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Esant Bažnyčios šventei, pamaldos už velionies sielą įvyks pir
madienį, rugpiūčio 17 d. 9 vai. ryto Šv. P. Marijos Nekalto Prasidėji- 

| mo bažnyčioje.
Visi a. a. Aleksandro Juozapavičiaus giminės, draugai ir pažįstami 

J nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
| kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Kogelių ir Jonušąičių šeimos bei giminės.

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

Siti

EUDEIKIS |
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai: •* n

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS j

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-JOC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

ANTANAS M. PHILLIPS j
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
SKELBKITeS NAUJIENOSE
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Solistas ALGIRDAS BRAZIS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. J, Žarna — Pardavimui

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

DRAFTSMAN - STRUCTURAL 
STEEL

Expanding Company — Good Bene
fits, Steady Work.

JONES and BROWN CO.
568 Winthrop, Addison, Hl.

543-4710

IŠVYKO DĖDĖS 
ŠAMO TARNYBON

Plačiai žinomų veikėjų Sta
sės ir Benedikto Jurėnų, 4720 
So. Hamlin Ave., jaunesnysis 
sūnus Edmundas šiomis dieno
mis buvo pašauktas ir išvyko 
Dėdės Šamo kariuomenės tar
nybon. Nors tėvelius palietė 
jautrus gailestis atsisveikinant 
savo gražiai išauklėtą bei iš
mokslintą sūnų, bet reikia mu
ilyti ten jis tarnyboje turės ge
tą pasisekimą ir pagal mokslą, 
Jcai baigusiam universitetą jam 
liūs paskirta tinkama vieta, 
nes mokslas yisur yra labai rei
kalingas. Manau, geriems jau
nuoliams garbė būti Dėdės Sa- 
pio tarnyboje. Jie ne tik atlie
ka savo Šalies gvnėju pareigas, 
let ir atitarnavusieji turi dau
giau įvairių lengvatų bei pro
gų gauti geresnius darbus, o 
nelaimes ar ligos atveju nemo
kamą gj’dymą. Be to ir mer
gužėlės su gilia šypsena žiūri į 
kareivėlius, norėdamos jiems 
pasipiršti, nes jos gerai žino, 
kad* armijon ima tik sveikus 
vyrus. Gi kurie jaunuoliai ne
betinka armijon, tai jų tėve
liams sunkiau marčias gauti, 
nes apylinkės mergužėlės suži
nojusios nuo tokių kavalierių 
šalinasi. Linkiu Jurėnams vi
so geriausio. A. Jusas

garba bus parodyta mūsų geri 
į neraliniam konsului dr. Petrui 
į Daužvardžiui. Banketo metu 
dainuos vvėiu choras. • v

Ir tas viskas vyks gražiame, 
liuksusiniame Sheraton vieš-

Tik nepamanykite, kad vy
čiai susirinkę tik šoks ir dai

giuos, tik tesi linksmins. Ne. 
! Penktadienį, šeštadienį ir sek- 
! madieni vyks rimti posėdžiai 
ikišialinei veiklai peržvelgti ir 
ateities gairėms nustatyti.

Dar vienas dalykas, ir gana 
svarbus: vyčiai kviečia visus 
Čikagos . lietuvius dalyvauti 
seime, svečiais programose ir 
pasilinksminimuose, stebėto
jais posėdžiuose. Jie laukia

FOR ALUMINUM FABRICATORS 
Ideal working conditions. Steady work with good future. 
Good starting salarys. Fringe Benefits. Rosemont area.

For appt, call 671-2590 
Mr. REES

Car necessary for transportation.

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, žarna. — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KUIMAI8

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

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

Naujienų piknike lietuviškas dai
nas dainuos dainininkas Algir- tautiečių susidomėjimo jų vei
das Brazis. Jam akompanuos; kla.

George Jonikas.
E. P,

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laUmis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

VYČIŲ SEIMAS 
ARTĖJA

Seimas artėja. Seimas visai 
čia pat. Kiek beliko, tik pora 
dienų. Į Čikagą vyčiai jš visų 
Amerikos kampų plaukti pra
dės jau ateinančios savaitės

7 Žagariečių Draugiško klubo 
nariai-rės nors šiuo laikotar
piu dar atostogauja, bet jau 
laukia savo linksmybių pikni
ko, kuris artėja ir įvyks sek
madieni, rugpiūčio 23 dieną 
buvusiame Juozo Liepos darže, 
8236 So. Keane Ave., Willow 
Springs, HI.," pradžia nuo 12 
vai. pietų. Iš pikniko rengėjų 
komisijos: Adelės Šankus, Jo
sephine Mašilionis ir Kazimie- 
ros Stukas sužinojau, kad pik
nike šokiams gros Tony Valiū
no orkestras ir kad atvyku
sioms svečiams bus paruošta 
gardžių valgių, įvairių gėrimų 
bei daug gerų*viliojančių do
vanėlių, kurios pritiks seniems 
ir jauniems. Užtat klubo val
dyba su pirmininku Povilu Ma- 
silioniu bei komisija maloniai 
iš anksto vįsus ir visas kviečia 
atvykti į žagariečių linksmy
bių draugišką pikniką. Būsite 
gražiai priimti bei pavaišinti. 
Lauksime. A Jusas

didelis judėjimas. Chicagos 
Lietuvių Prekybos Rūmai tą 
dieną paims vyčius Į savo glo
bą ir vežios po miestą. Parodys 
Lithuanian Plazą, parodys 
Balzeko muziejų, ir nusiveš Į 
golfo laukus pažaisti.

Ketvirtadienio vakarui yra 
nusamdytas didelis liuksusinis 
laivas Trinidad. Ant laivo bus 
šokiai ir vaišės, labai gražiai 
nakties nuotaikoj tolimas Či
kagos naktinėms šviesoms van
denyje atsispindint.

Penktadieni bus iškilmingi 
sportininkų pagerbimo prieš
piečiai. Penktadienio vakare 
bus susipažinimo vakaras su 
šokiais ir vaišėmis.

šeštadienį bus iškilmingi 
priešpiečiai, organizacijos veik 
loję nusipelniusiems . -vyčiams 
pagerbti. Vakare vėl šokiai, 
dabar jau naujoviško stiliaus.

Sekmadienio rytą bus labai 
iškilmingos mišios, kurias at
našaus vyskupas V. Brizgys, 
garbingi! vyčių kunigų asis
tuojamas. Sekmadienio vaka
re bus baigiamasis seimo ban
ketas. Jame dalyvaus aukšti 
asmenys. Bus pakviestas net 
kardinolas Cody. Ypatinga pa-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) - 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

QUARTERLY

k
INSURED

$5,000 minimum 
2 year certificate

534%
$1,000 minimum

1 year certificate

Passbooks 

5’/2% . 
Investment 
bonus plan 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Muziko Strolios atsiminimai
J

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.
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Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

Chicagoj hylcs laukti 
tenka iki 6D mėnesiy

New Yorko universiteto tei
sinės-. administracijos padaryta 
apžvalga rodo, kad Chicagoj e 
teisimi sistema yra lėtesnė ne
gu bet kuriame kitame JAV 
mieste.

Asmeninės skriaudos bylose, 
akcidentų atvejais, kur padary
ta nuostolių daugiau kaip $10,- 
000, teismo vidutiniškai tenka 
laukti 60.7 mėnesių. Bendrai 
visose Jungt. Valstybėse vidu
tiniškas teismo laukimas yra 
20.7 mėnesių, tai yra lygiai 40 
mėnesių greičiau negu Chicago- 
je.

Studija parodžiusi, kad ki
tuose 95 miestuose asmeninės 
skriaudos bylose yra daroma 
visa kas galima teismą pagrei
tinti, bet Cook apskrityje eina 
blogyn.

Kas' matė vairuotoją 
užrištoms akimis?

PETRAS SIMONĖLIS

TRAILER MECHANICS
Experienced only., 40 hours 

reek. Steady work.

Call BEN or ROY 
£47-2990. *

a

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

' į®ii
X--’ ■'-$% a, į

SET UP MAN — OPERATE FLOW 
TURN AND PUNCH PRESS. 

STAINLESS STEEL STAMPING
• Good Salary.
• Ecellent fringe Benefits. 

BLOOMFIELD INDUSTRIES, INC.
4546 WEST 47th ST. 

254-7600 .
An equal opportunity employer

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

“ANKSO KASYKLA” •
Gera proga darbščiam asmeniui. Naš-FOLDER OPERATORS ; Gera proga darbščiam asmeniui. Naš- 

Someone capagle of handling ;lė turi Pte“1 parduoti. Įmokėti 1,000 
, . , ™ 17 dol. Pilna kaina tik $9,500. 2 aukštų

name! stock on Cleveland - apkaltas namas. Pirmame aukšte krau-
dol. Pilna kaina tik $9,500. 2 aukštų

Dexter machine.
Call 

637-2715

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

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis
Joe Malina ir 
Al Kilkus

PASTRY BAKER
Experienced. Nigthwork for Restau
rant. 2 man shop steady work. No 
weekends or Holidays. Good oppor

tunity for right man. 
WELTY’S RESTAURANT 

130 S. CLARK

tuvė ir 3 kambariai, šildomi karštu 
oru alyva. 4 kambriai 2-ram aukšte, 
gazu * apšildomi. 5 kambarių namas 

kieme.
29-tos ir Quinn apylinkė.

W. F. SMITH & Co.
HU 8-5700

A. & L. INSURANCE. & REALTY

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkly Reikia

šiomis;dienomis kai kurie či- 
kagiečiai matė vaizdą, kurio 
ilgai nepamirš/ Per prekybos 
krautuvių (shopping) centrą 
prie 91 gatvės ir Commercial 
avenue pervažiavo raudonas 
convertible automobilis, pilnas 
žmonių, bet tą automobili vai
ravo vyras aklinai užrištomis 
akimis ir juodu bašlyku ap
mauta galva. Žinoma, raudoną
jį automobilį iš priešakio ir iš 
užpakalio lydėjo Chicagos poli
cijos mašinos.

Vairuotojas buvo Alphonse 
C'uratolo, kurs sakosi turįs psi
chinių.. jėgų ir esąs ESP spe
cialistas, tai yra toks, kurs gali 
justi be jusnių pagalbos matyti 
be akių, girdėti be ausų ir t.'.t 
Jis tą važiavimo triuką darė re
liginiu tikslu — sukelti dau
giau aukų Marijos Mergelės 
Guadalupėje bažnyčiai statyti.

Prieš pradedant vairuoti jam 
buvo vata apdėtos akys ir ap
rištos marlių ir juodo satino 
raikščiu, ir viršum viso to už
mautas juodas galvomaišis ar
ba bašlykas. Keistą šoferi pa
matę žmonės sustoję stebėjosi, 
motoristai pravažiuodami pla
čiai lenkė į šalį, o viena mote
rėlė net persižegnojo.

— Ir pigu ir gerai. Gradinsko 
krautuvėj labai sumažintos kai
nos 1970 m. televizijoms, Hi-Fi 
Stereo aparatams, patefonams, 
magnetofonams bei radijams. 
Taigi, dabar, auksinė proga įsi
gyti gerą aparatą už pigiausią 
kainą. Gradinsko krautuvės ad
resas: 2512 W. 47th St., Chicago, 
I1L tel. FR 6-1998. Krautuvės 
skelbimas “Naujienose” yra kas
dien.

banketas

Ballroom 
garbingi

— Vyčių seimo 
įvyksta rugpiūčio 23 d. Shera
ton viešbučio Grand 
salėje. Dalyvauja
svečiai. Programą išpildo sol. 
A. Brazis ir vyčių choras, va
dovaujamas muz. F. Strolios, 
Vyčiai maloniai kviečia lietu
vius šioje puotoje dalyvauti 
Pradžia 5:30 vai. vakare. Kai
na $12.50 asmeniui. Dėl vietų 
skambinti 323 - 1198, 598 - 6193 
arba 598 - 9661.

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

GAUSIM SKANAUS
LIETUVIŠKO MAISTO

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

SECRETARY
We need a secretary with knowledge 
of typing, school business, and gene

ral office skill and experience.
Good salary and fringe benefits.

RHODES SCHOOL DISTRICT 
84i/2

River Grove, DI. 60171
Call immediately for an interview 

GL 3-6813

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolls 
3208% W. 95th St_ 

GA 4-8654
butt- Fain r:re ano Casualty Company

2.

4.

pa

Sofija Adomaitienė 
Rožė Didžgalvienė 
Monika Cicėnienė 
Della Čiuprinskienė

5. Kazimiera Stukienė
6. Jokūbas Baltys ir kiti.

Jos pakeps skanaus kugelio 
išvirs lietuviškų dešrų, kopūstų 
ir paruoš įvairių sandvičių. Bus 
šviežių ponėkų, saldaus pieno ii 
aromatiškos kavos.

Kviečiame atvažiuoti pietauti 
į pikniką. < Komisija

NAUJIENŲ PIKNIKO 
BENDRADARBIAI

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d., 
Bučo sode vykstančiame NAU
JIENŲ piknike dirbs:

Juozas Skeivys 
Emma Petraitienė 
Vincas Mankus 
Ksaveras Kaunas 
Uršulė Dambrauskienė 
K. Rožanskas
J. Stulgienė 
Al Dargužis 
Julius Klimas 
Eleonora Lukienė 
V. Brazas
K. Brazienė 
Stasys Patlaba.
Jonas Didžgalvis.

2.

4.
5.
6.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Komisija Piknikui Ruošti

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

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305—844-3388. Kelias A1A (Pr)

GENERAL OFFICE WORK 
Answer telephone and light typing. 

Apply in person. 
MAGIKIST 

750 So. Cicero Avenue 
Chicago.

DAŽAU NAMUS 
E VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS /Tet CL 4-1050

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

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

477-2444

SALES SECRETARY
50—60 WPM. Mature woman work 
for 2 yuong executives. Growing 

Manufacturing Concern.
ACME FRAME PRODUCTS 

401 W. HURON 
SU 7-1875.

Ask for Mr. FURER.

NAMŲ ŠEIMININKĖ
Virimas ir bendra namų ruoša. 2 vai
kai, 11 ir 13 metu. Gyventi privačio
se patalpose, nedideliam name, Skokie.

Laisvi savaitgaliai. 
Reikalingos rekomendacijos.

Tel. 966-1586

TYPIST - STATISTICAL .
Outstanding salary being offered by 
prominent firm for a statistical tyoist 
with at least 3 vrs. experience in CPA 

firm. Small, congenial offices.
Excpllont benefits.

782-2686

EXPERIENCED WAITRESS
Nights 5 to 1:30. Excellent tips.

Apply
SURF & SURRY RESTAURANT 

5000 South Shore Drive 
MI 3-4900

RENTING IN GENERAL 
Nuomoj

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU nau
jai dekoruotas butas 46-tos ir Honore 
apylinkėje. Tel. 778-2424. TONY.

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

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 5a. Kedzie Ave. PR 8-2233 *

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taiaymaa 

2646 WEST 69th STREET 
Tal.t REpublIe 7-1941

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

CAL1FORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS, atskiras Įėjimas, gali valgį 

pasigaminti ir kiti parankamai. 
Apatinėj. 6947 So. Washtenaw Ave.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achar, 

Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-5980
> ... ................................. .. — •

KAIP" PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po 3 mie

gamus tvirtas mūras. Gražūs Įrengi
mai. garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$32,500.

7 KAMB. MŪRAS, 2 auto mūro ga
ražas, moderni virtuvė, gazo šilima, 
prie Maria HS. $19,900.

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
Parin' $43 000

PINIGU ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, Įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu mū
ra prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
Marquette. Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila neriupirkus to pui
kaus namo.

4 BUTU MŪRAS. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
raražas. gera vieta. Po derybų — 
$44,000.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

Valdis Real Estate
7051 So. WASHTENAW. AVE.

RE 7-7200 7
MŪRO BUNGALOW. 6 kambų įreng

tas sklenas 60-ta ir Francisco. <
1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder

nūs butai.? modernios virtuvės If vo
nios. įrengtas skiepas, prie .pat Maria 
Aukšt. mokvldos. - : -" i"

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

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil- 
^■”rnas vpfos pajamos. Gera
vieta Priehtnn Parko • - ■ ė
. 2 PO 4 MŪRINIS tik 19.900 dol.

ŠIMAITIS REALTY’
NOTARY PURI,TO. TNCOME tAX, 

INSURANCE į

2737 W. 43rd ‘STREET
CL 4-2390 ? 4 W

PERKAME. PARDUODAM^., MAI
NOME įvairaus dvdžio namus. visur. 
Parūpiname paskola: visokeriopa ap
draudę. veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454 •

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI SEKMA
DIENI 1—4 vai. popiet. Gerai išlai
kytas 6 kambarin 3 miegamu namas.

6046 So. CAMPBELL AVE. 
Tel. PR 8-2236

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
'rengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšhi namo apšildymo pečius ir 
•dr-conditioning į naujus ir senui na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbu atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai - 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskai
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinu Ir nute
kamuosius vanadžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimu veltui. kreipkltAe bet k*de

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

f


