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ŠVEDIJOS ATSTOVAI KALTINA SOVIETŲ 
VADUS GENOCIDU

Europos atstovę atsišaukimas Į laisvojo pasaulio 
tautas

Ryšium su Sovietų Sąjungos įvykdytos okupacijos Baltijos 
valstybėse 30 metų sukaktimi, Baltijos ir kitų Rytų bei Vidurio 
Europos kraštų atstovai Švedijoje paskelbė Stokholme- atitinka
mą atsišaukimą. Rašte nurodyta -į Sovietų Sąjungos agresijos 
faktą, jėgos panaudojimą, įvykdytus gyventojų išvežimus ir to-

“Mes kaltiname Kremliaus 
vadus genocidu, įvykdytu Vi
durio ir Rytų Europoje, ■visiš
kai nesiskaitant su Genocido 
sutarties nuostatais. Sutartis 
buvo priimta Jungt. Tautų ir 
daugelio kraštu, jų tarpe ir So
vietų Sąjungos, patvirtinta. 30 
metų tarpe vien Baltijos vals
tybėse buvo sunaikinta 600,000 
gyventojų”.

Raštą pasirašę septynių or
ganizacijų Švedijoje atstovai 
kreipėsi į laisvąsias tautas,;jų 
vyriausybes, laisvąją spaudą, 
pasaulio viešąją nuomonę ir 
tarptautines organizacijas, pra
šydami: ■ ■ ■

— kad jie remtų Baltijos 
kraštus jiems kovojant dėk lai
svės ir padėtų įgyvendinti jų 
istorinę, politinę bei moralinę 
teisę — atgauti nepriklauso
mybę; k

kad būtų pasmerktas So
vietų Rusijos karinis imperia-

REYKJAVIK. — Islandijos 
aviacijos kontrolierius Arnor 
Hjahnarson pareiškė nusiste
bėjimą dėl metodų, kokius ru
sai vartojo liepos 18 dieną ieš
kodami dingusio lėktuvo Anto
nov 22, kurs gabeno į Peru nuo 
žemės drebėjimo nukentėju- 
siems pagalbos reikmenis. Lėk
tuve buvo 23 įgulos žmonės.

Tik trims dienoms praėjus 
po to, kai pačių rusų žvejų lai
vas “Progress” rado juroje to 
lėktuvo laužo dalis, rusai pa
galiau painformavo Islandijos 
valdžią. Lėktuvo dalys rastos 
per 480 mylių pietvakariuose 
nuo Islandijos. Iš įgulos maty
ti niekas neišsigelbėjo.

MASKVA. — Sovietų parti
jos organas “Pravda” 
reikalavimą, kad būtų 
mos griežtos bausmės
tiems vaikščiotoj ams ir kad au
tomobiliuose būtų įrengti ap-

iškėlė 
taiko-

Sovietu kariai savo laive tikrina raketą, kurią rengiasi paleisti į Pacifiko aukštumas. Sovietu ka 
ro laivai turi prietaisus paveiksje matomoms raketoms leisti. /

siekiant juos priversti gerbti 
ir liautis pažeidus^ ne tik žmo-, 
gaus teises, bet ir tautų laisvo 
apsisprendimo teisę 'ir paskelb
ti politinių kalinių amnestiją.

Atsišaukimą pasirašė Lietu
vių Sąjungos .Švedijoje pirmi
ninkas J. Pajaujis, Estų ir Lat
vių Tautinių Fondų ,pirminin-

Tarybos, Laisvųjų . Vengrų Są
jungos Švedijoje ir ACEN de
legacijos Stokholme pirminin
kai ir Baltų Komiteto sekreto- 
rius, , ' (Elta)

TERORISTŲ MEDŽIOKLĖ

MONTEVIDEO, Urugvajus.' 
— Teroristų organizacijai, vad. 
tupamaros, tebelaikant du pa- 
grobtus įkaitus, visame Monte
video mieste vykstą masinės 
kratos, kuriose, dalyvaują, ne
mažiau kaip 10,000 vyrų.-n.

Mažiausiai 75 įtariami as
menys-, suimtu Valdžia suspen
davo visas' konstitucines tei
ses, kad'policija galėtų areš
tuoti, ką norėdama. 7

Teroristai už įkaitų paleidi- 
mą reikalauja paleisti apie 150 
politinių kalinių, kurių skai
čius dabar yra jau 225.

Vieną įkaitą, amerikietį po
licijos patarėją Dan Mitrione, 
teroristai jau nužudė praeitą 
pimiadienį; kitų dviejų—arner-i 
kiečio Claude Fly ir braziliečio 
konsulo Aloysio Dias Gbmide 
likimas nežinomas.: - - ■

— MUENCHENAS, Vokieti
ja. — Pora su keturiais vaikais 
iš Rytų Vokietijos laimingai 
perėjo per minomis užtaisytus 
tarpus geležinėj uždangoj ne
pastebėti komunistų pasienio 
sargybų ir jų šunų. Bavarijos 
policija pranešė, kad pabėgė
liai, perlipę per paskutinį už
tvaros barjerą, nuėjo į Bavari
jos policijos postą ir paprašė 
pabėgėlių teisių.

IW

Amerikoje.
Maskvos mieste praeitais me

tais kiekvieną dieną įvyko po 
18 sunkių trafiko nelaimių, ku
riose po vieną ar- du žmones 
buvo užmušta. Daugiausiai eis
mo nelaimėse nukentėję pėstie
ji žmonės, kurių kiekvienas

JAPONAI SUKILO 
PRIEŠ ORO IR VANDENS

TERŠIMĄ

FUKI, Japonija. — Praeitą 
sekmadienį pietų metu apie 150 
žvejų laivų sirenas rėkindami 
suplaukė į Suruga įlanką, vė
liau iš tų laivų 800 žvejų išsi
kėlę į krantą susijungė su 3000 
kitų demonstrantų, kurie triuk 
šmingai protestavo prieš aplin
kos teršimą, šūkiais reikšdami 
pramonei protestą, kad dėl ne
sveiko oro ir vandens jų vaikai 
serga ir dvesia žiivys, kurios 
japonams" Sudaro • vieną svar
biausių maisto dalykų.

Protestuotojai kaltina Fuki 
apylinkėje veikiančias 150 di
delių ir mažesnių popieriaus ir 
celuliozės kompanijų, kurios 
per eilę metų verčia į jūrą ga
mybos atmatas ir jūros vanduo 
yra apskretęs stora smirdančia 
danga.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
-------------------------------- J------------------------

_____  L ' * '

TOKIO, Japonija. — Viena 
departamentinė krautuvė pra
dėjo pardavinėti nešiojamus 
deguonio aparatėlius, kurių pa
galba Japonijos sostinės gy
ventojai galėtų saugotis nuo 
kenksmingo užteršto oro.

Mašinėlės su ant burnos už
maunama žarna deguoniui kvė
puoti, parduodamos po 337.50. 
Mašinėlė deguonį kvėpavimui 
gamina iš hydrogeno peroxido 
ir kristalų. Krautuvės vedėjas 
sakė, kad keletas tokių aparatų 
jau parduota.

VARŠUVA. — Daugiau kaip 
97 nuošimčiai lenkų yra kata
likai, o iš likusiųjų pusė yra or
todoksai (stačiatikiai), kaip 
paskelbė Varšuvos dienraštis 
žycie Warszawy”. Liuteronų 
esą apie 100,000, o stambesnė 
žydų grupė, priklausanti Mo
zės tikybos sąjungai, turinti 
6,000 narių.

OTTAWA, Kanada. — Ne
darbas Kanadoje truputį suma
žėjo ir naujausiais duomenimis 
bedarbių skaičius iš 529,000 
birželio mėnesį nukrito iki 518,- 
000, tačiau tebepasilieka gana 
didėlis kaip vidurvasario sezo
nui, -praneša Dominijos statis
tikų biuras.

CASTEL GONDOLFO, Itali
ja. — Popiežius Paulius VI sa
vo kalboje rugpiūčio 12 d. per
spėjo prieš permainas Rymo 
katalikų bažnyčioje, pabrėžda
mas, kad užsispyrusios krikš
čionybės negalima vadinti “re
akcionieriška, obskurantiška, 
sklerotiška ar kitokiais nuver
tinančiais adjektyvais
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NEPALEIS BELAISVIU

TOKIJO, Japonija. — šiau
rės Vietnamo valdžia pareiškė, 
kad veltui Amerikos astronau
tas Frank Borman keliauja 
siekti karo belaisvių paliuosa- 
vimo. Bormano misija turė
sianti tokias pat pasekmes, 
kaip ir Texas milijonierius 
Ross Perot, kurį anksčiau pre
zidentas Nixonas siuntęs ame
rikiečių išlaisvinti.

“Jei Nixono autoritetams 
tikrai rūpi nelaisvėn paimtieji 
oro piratai, kodėl jis tuojau ne
sustabdo jų agresingąjį karą 
ir negrąžina namo visos Ame
rikos kariuomenės kas sudary
tų sąlygas ir sugautiems JAV 
oro piratams anksčiau grįžti 
namo”, rašo šiaurės Vietnamo 
kariuomenės laikraštis.

VakarinioBERLYNAS.
Berlyno burgermeisteris Klaus 
Schuetz’ rugpiūčio dvyliktąją 
dieną atžymėjo kaip devintą
sias vadinamos “Gėdos” sienos 
pastatymo sukaktuves, padėda
mas vainiką prie Stalinizmo 
aukų paminklo. Vakarų Berly
no metalų pramonės darbinin
kai sudėjo vainikus .prie pa
minklo 64 žuvusiems žmonėms 
bandaift per tą sieną pabėgti į 
laisvę.,

— Rytų Vokietijoje išleistas 
bibliografinis leidinys apie lie
tuvių - sorbų ryšius, “Letu- 
pis” (Metraštis). Bibliografija 
apima 1964 — 1968 m. laiko
tarpį. (E)

♦ Federalinis teisėjas Green 
atmetė Floridos gubernato
riaus prašymą uždrausti kariuo
menės vadovybei, leisti Į 
denyno dugną nuodingas 
jas. Teisėjas t i k t a i 
prašė karo vadus, kad jie 
galvotų apie geresnę vietą 
joms skandinti.

♦ New Yorko gamtos muzie
jaus rūsyje rasta galinga bom
ba. Jeigu ji nebūtų laiku pa
stebėta: ir išjungta, tai muzie
jui būtų padalyti dideli nuosto
liai.

♦ Floridos paštas penktadie
nį nunešė Friedui Somber laiš
ką, rašytą prieš 53 metus. Pa
aiškėjo, kad laiškas buvo už
kliuvęs užmestame pašto mai
še. .Laiškanešys apgailestavo, 
kad laiško gavėja prieš tris 
metus jau buvo mirusi.

♦ Izraelio kabinetas nutarė: 
nedalyvauti jokiuose paliaubų 
ir taikos pasitarimuose, kol ru
sai ar egiptiečiai neatitrauks 
raketų, pastūmėtų 8 kilomet
rus artyn prie Suezo kanalo.

♦ Izraelio lakūnai penktadie
nį smarkiai bombardavo Jorda
ne esančias partizanų, kareivi
nes ir apkasus. Jordane vei
kiantieji partizanai praeitą *na- 
ktį padėjo kelias minas Izrae
lio pozicijose, o dabar Izraelio 
lakūnai kerta partizanams.

♦ Teisėjui Green atsisakius 
sustabdyti kariuomenės įsaky
mą išmest i nuodingas dujas 
Į vandenyną, paduotas skundas 
aukščiausiam teismui. Dujų 
skandinimas sustabdytas, kol 
nepaaiškės teismo sprendmias. 
Teisėjas Green patarė leisti du
jas negilioje vietoje, kad van
duo nesuspaustų cemento 
žiu ir nepaleistų dujų.

♦ Chicagos policijai jau 
nomi vardai vaikėzų, kurie 
žeidė du Chicagos policininkus 
ir daužė nakties šviesų lempas.

WASHINGTONAS. — Pre
zidento Nixono sudarytoji ko
misija pornografijai ištirti, 
kaip pranešama, nepaisydama 
paties prezidento įspėjimo, ža
da rekomenduoti, kad būtų su- 
liberalinti visi ligšioliniai 1 įsta
tymai prieš nedorybes, ši 18 
asmenų komisija baigia 'reda
guoti savo rekomendacijas, kad 
būtų panaikinti visi JAV įsta
tymai prieš rodymą ir pardavi
nėjimą pornografiškų filmų, 
knygų ir kitokios erotikos su
augusiems asmenims.
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RADIKALŲ PLANAI
WASHINGTONAS. — Pati

riama, kad radikalų lyderiai 
planuoja tvarką ardomas riau
šes Amerikos sostinėje atei
nančio spalio mėnesį ar lapkri
čio pradžioj. Washington© “su- 
aradymo ir išlaisvinimo” akci
jos planuotojai -esą daugumoje 
tie patys, kurie 1968 metais 
sukėlė riaušes per demokratų 
konvenciją Chicagoje.

Jų tarpe minimi Rennie Da
vis, nuteistas drauge su pen
kiais kitais už riaušes konven
cijos metu; Sidney Peck, buvęs 
Wisconsin© komunistų partijos 
komitetininkaš, nuteistas už 
policininko sumušimą konvenci
jos metu, ir Sidney Lens, buvu
sios revoliucionierių darbinin
kų lygos pirmininkas.

WASHINGTONAS;. — 
biuras, žymiai pakeitė
prieš. • trej us ■ metus: darytus 
spėjimus, kad 2000 metais JAV 
bus nuo 283,000,000 iki 361,- 
000,000 gyventojų. Trečiadienį 
paskelbais spėjimais po 30 me
tų JAV-bėse bus tarp 266 ir 
320 milijonų žmonių.

SAN ANTONIO, * Texas. — 
šią savaitę, trečiadienį, užre
gistruoti dar šeši susirgimai 
difteritu ir sveikatos pareigū
nai paskubomis įsteigė bėdos 
klinikas užkirsti kelią ligai, 
kuri šiemet tame mieste jau 
palietė 47 asmenis, iš kurių du 
mirė, šį mėnesį užregistruota 
septyniolika difteritu apsirgi- 
mų.

Cenzo 
savo

— Vilniuje išleisti Jono Šim
kaus raštų keturi tomai. (E)

i:

Anglijoj jauna Lesley Powell laimė
jo futbolo karalienės karūną. Ant jos 
karūnos yra uždėtas didelis futbolo 

sviedinys.

I UNIVERSITETO LIGONINĘ
Krečiamas kiekvienas namas, iŠ kurio buvo 

leidžiamos kulkos į policininkus
CHICAGO. — Tikras gatvių karas siautė ketvirtadienio nak

tį ir penktadienio rytą šešiuose ketvirtainiuose Chicagos jpietinės 
miesto dalies blokuose, tarp So. Kenwood, 62nd, So. Dorchester 
ir 64 streets, o ypatingai aplinkui kadaise buvusį puošnų South
moor viešbutį, dabar paverstą juodukų gatvės gaujų “tvirtove” 
prie 67 street ir So. Stony Island avė. Kautynėse su pasalūnais 
policijos detektyvas James Alfano kritiškai sužeistas, kitas su
žeistas lengviau, o keli policijos automobiliai šautuvų kulkomis, 
šratais apšaudyti.

Chicagos policija .apsupo visą maištauti pradėjusį juodžių 
distriktą, o dar vėliau apsupo namus, iš įkurių pradėta šaudyti į 
policiją. Policija jau turi vardus tų jaunuolių, kurie šaudė į po
liciją ir sunkiai sužeidė du policininkus. Ramūs pietų Chicagos 
gyventojai padeda policijai nustatyti, kas praeitą naktį maištavo 
ir naikino miesto turtą.

Keturias valandas be per-, 
traukos trukusiame susišaudy
me keturiolika, paauglių suim
ta ir keturi iš jų prisipažino 
esą gatvių gaujų nariai. Jie pa
sisakė, šaudę į gatvių lempas, 
kad aptemime “gaujos nariai 
galėtų “nušauti šiek tiek polir 
cininkų”. %

Nepaisant valandas trukusio 
pasalūnų šaudymo, iš 300 poli
cininku nei vienas neiššovė nė 
vieno šūvio.

Suimtieji paaugliai tarp 15 
ir 28 metų amžiaus, manoma, 
yra nariai Black Stone P. Na- 
'tion gaujų ’ koalicijos, apjun
giančios ,apie 50 gatvių gaujų, 
kurioms vadovauja labiausiai 
pagarsėjusi Blackstone Rangers, 
-gaują.. ".-,,- :

Keturi iš keturiolikos suim
tųjų, kurie prisipažino šaudę ir 
daužę lempas East 63 gatvėje, 
pasisakė tokį įsakymą gavę iš 
gaujų vadeivos Jeff Fort.

Planuotas policijos 
išprovokavimas :

Detektyvai bando išaiškinti, 
ar policijos automobilio iš pa
salų užklupimas ketvirtadienio 
naktį nebuvo gatvių gaujų va
deivų planas į tą sritį sutraukti 
ir užmušti ko daugiau polici
ninkų. Dar anksti ketvirtadie
nio vakarą sklido gandai, kad 
apie 10:30 valandą vakaro 
įvyks “smarki” kova su polici
ja. Dėlto,gatvių lempos tame 
rajone dar iš anksto buvo iš
šaudytos.

šaudymai, kuriems, kaip 
spėjama, buvo panaudoti ir au
tomatiniai ginklai, miesto pie
tinę dalį privertė baimėje bu
dėti per visą naktį.

Pasitaikiusieji susišaudymų 
kryžminėje ugnyje žmonės 
slapstėsi už policijos automobi
lių, už Illinois Central R. R. bė
gių ir kur įmanydami, o daug 
žmonių buvo sutrukdyti išeiti 
iš “L” traukinio stoties prie 
63 gatvės ir Woodlawn avenue. 
Pasalūnų ugnis net laikraščių 
reporterius ilgesnį laitą lindė
ti, nedrįstant pasirodyti gatvė
se.

Blogiau kaip Vietname

Į naktį pasalūnų atakos buvo 
tiek smarkios, kad trumpam 
laikui policija turėjo iš tos apy
linkės atsitraukti, praneša Dai
ly News. “Buvo blogiau negu 
Vietname. Aš nieko panašaus 
nemačiau savo gyvenime”, pa
sakė policininkas Charles Youn
ger.

šaudymai buvo girdimi 64 
gatvėje ir Dorchester, 67 ir S. 
Blackstone, 62 ir Kimbark, So. 
Stony Island, Jackson Parke ir 
keliose kitose vietose.

JŪRA NENORI PRIIMTI 

NERVŲ DUJŲ
SUNNY POINT, N. C. —Lai- ' 

vų krovikai ketvirtadienį dėl 
didelių liūčių negalėjo iš trau
kinių perkelti į laivą iš Alaba- 
mos atgabentų cementinių dė
žių su jose užcementuotomis 
nuodingomis nervų dujomis.

Arniija planuoja tas dujas 
su visu laivu nuleisti į okeano 
dugną, kur jau per eilę metų 
skandinami pasenę ir nebetin
kami ginklai už 283 mylių į ry
tus nuo Cape Kennedy. Flori
dos valdžia griebėsi skubių žy
gių sutrukdyti dujų skandini
mą. Federalinis teismas įsakė 
dujų krovinio ' nejudinti, kol 
teismas nuspręs, kur tą pavo
jingą krovinį dėti.

Paklaustas, ar saugu yra tas 
dujas cementinėse dėžėse skan
dinti į 16,000 pėdų gelmes, Ar
mijos atstovas atsakė, kad to
kių bandymų dar nebuvo dary
ta, dėlto nėra galima pasakyti 
ar tikrai saugu.

GĖDOS SIENOS SUKAKTIS

BERLYNAS. — Rugpiūčio 
12 dieną prieš devynis metus, 
kuria skersai Berlyno miestą 
buvo pastatyta “gėdos sienos” 
vardą gavusi' tvora, kas valan-. 
dą iš rytinės į vakarirfę Belyno- 
"no pusę perbėgo po 100 žmonių.

šiemet gi, nuo metų pradžios 
tik 33 žmonėms pavyko per
bėgti. Viso prieš 1961 m. rug
piūčio 12 dieną iš Rytų Vokie
tijos 2,824,000 žmonių pabėgo 
į Vakarus. . Y '

Siena .vėliau buvo kartkartė- • 
mis “gerinama”, kad niekas 
gyvas jos nebeperbėgtų

SANTA MONICA, Cal.
“Tai yra pasibaisėtina pabaiga 
šiaip kitais atžvilgiais naudin
go ir produktingo gyvenimo", 
pasakė aukšt. teismo teisėj/te, 
paskelbdamas sprendimą — 5 
metus kalėjimo buvusiam Te
xas policijos viršininkui Way- 
man Dial, apkaltintam apiplė
šus turtingą moterį.

Viršum skraidydamas poli- 
jos helikopteris prožektoriais 
švietė namų stogus, ieškoda
mas besislapstančių pasalūnų.

šaudymams pasibaigus poli
cija pradėjo ieškoti pasalūnų- 
po namus, tačiau vidun galėjo 
užeiti tik ten, kur į pabeldimą 
buvo atsiliepiama.

Policija įsitikinusi, kad “ka
rui” vadovavo arba jame aktin
gai dalyvavo pagarsėjusioji 
Black P Stone gauja.
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tojams duoti nemokamai minė
tą knygą, kurie paaukos Balfui 
nemažiau kaip 50 dolerių.

Smulkiai aptarti įvykstančio 
Balio seimo reikalai. Seimas

■jiių. Ten buvo atidarytas Lie
tuvos Banko skyrius, reikėjo

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. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

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

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

•Rnmrdįa Piknikui RnnžH

-ši*. V ' . ■
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 

Pigus leidimas.

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

ką reikėjo rankomis ir paišeliu skaičiuoti, t Trečias iš dešinės sėdi iždi 
ninkas Steponas Tverijonas.

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
■83-čios g&tvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp "Willow Springs kelio 
ir Wolf *Road.

Taigi visi keliai; kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Load sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką..
. Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
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, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
4'jvsplaines River ir pasukti j kai-

mokėti, bet visą laiką galvojo, 
kam jis būtų galėjęs permokė
ti tokią stambią sumą. Pinigų 
jis nepasisavino ir nepametė, 
bet kam nors, permokėjo arba- 
išniokėjęs neužsirašė...

Už savaitės ban^o direkto
rius gavo telegramą iš Varnių. 
Ja siuntė Lietuvos karininkas. 
Telegrama sakė, kad iždinin
kas, Vilniuje mokėdamas ka
rinis ir karininkams algas, per
mokėjo 40,000 markių. Kari
ninkas siuntė tuos pinigus į 
Kauną ir prašė perduoti juos 
Steponui Tverijonui. Pridėjo, 
kad Vilniuje tomis dienomis 
buvo didelė suirutė. Iždininkas 
buvo pasiruošęs bėgti kiekvie
ną minutę, todėl ir permokė-

didelė
Želi-

Kitos
Jis pa-

maišatimi ir išva-

1970 m. rugpiūčio mėn. 9 d. 
Laisvosios Lietuvos patalpose 
įvyko Balfo Chicagos apskri
ties valdybos ir skyrių atstovų 
bendras posėdis. Buvo apsvars
tyti šie reikalai.

Priimta šių metų birželio 
mėn. 21 d. surengto pikniko pi
niginė apyskaita. Nors tą visą 
naktį ir iki 10 vai. ryto lijo 
smarkus lietus, tačiau Balfo 
darbuotojai nenuleido rankų ir 
tęsė savo- pasirengimus pikni
kui. Pradėjus debesims skirsty
tis ir šiek tiek saulutei švyste
lėjus, tuojau per-Sophie Barčus 
Šeimos radijo buvo paskelbta, 
kad piknikas įvyks ir Balfo ka
ravanas: Su visais gaminiais- ir 
kitais dalykais pajudėjo Bučo 
daržo link.

Piknikas pavyko labai gerai, 
nes Balfą -prijaučiantieji žmo
nės nepabūgo nei drėgnos že
mės nei drėgno oro, privažiavo 
daug ir linksminosi iki vėlyvo 
pavakario, i Balfas iš pikniko 
gavo gryno pelno 2.137.94 do
lerius.

Iš gauto pelno ne vienam lie
tuviui,- -vargstančiam Sibiro 
taigose ar kitur, bus nubrauk
ta karti ašara. Bet tas gautas 
pelnas yra tik lašas jūroje, 
kiek yra prašančių ir pagelbos 
laukiančių.

Kad papildžius Balfo pustuš
čio kasą, nutarta šių metų rug
sėjo mėn. 6 !d., Bučo darže su
rengti rudeninį pikniką. Pikni
ke bus galima laimėti 3 vertin
gas dovanas, kurios bus paskel
btos vėliau.

Apskrities valdyba maloniai 
prašo visuomenę Balfo rudeni
niame piknike taip pat gausiai

SPECIALŪS BUŠAI į NAUJ
; Sekmadienį, rugpiūčio 1G dieną, specialūs CTA busai veš či

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po 'pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
lies lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva- 
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir-California. Pasuks į California Ave. Sustos 
'ties California ir 43 rd SL, California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st SL, o iš ten jau važiuos tiesiai ( Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

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

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

dalyvauti, kaip ir pavasarinia
me.

Plačiai buvo išdiskutuotas 
reikalas, kaip geriau ir pelnin
giau pravesti rudeninį piniginį 
vajų, kuris prasidės šių metų 
rugsėjo mėnesį.

Numatyta padaryti piniginio 
vajaus atidarymą ir sukviesti 
visus užsirašiusius rinkėjus. 
Nutarta visiems rinkėjam vel
tui duoti Balfo Centro valdybos 
išleistą 25 metų veiklos knygą. 
Taip pat nutarta ir tiems auko-

kariams algas mokėti. Vyriau-- 
sybė ir lietuvių daugumas ma
nė , kad lenkai į Vilnių niekad! 
nebegrįš, bet atsitiko visai ki
taip. Lenkai, sulaužę Suvalkų 
susitarimą, pradėjo žygiuoti į 
Vilnių. Tverijonui naktį tele
grama buvo pranešta greitai 
trauktis iš Vilniaus, nes lenkai 
nesulaikomai eina pirmyn.

"Dar nespėjus jam iš Vilniaus 
išvykti, gauna antrą praneši
mą, kuriuo pataria Vilniuje 
dar pasilikti. Lietuviams vis 
dėlto pavyko dar lenkus sulai
kyti. Tada Tverijonas ir vėl 
atidarė savo langelį, bet dar
bas buvo nesaugus. Naktimis 
tekdavo miegoti apsirengu
siam, nes bet kurią valandą 
galėjo ateiti įsakymas trauktis 
iš Vilniaus.

Tokiose sąlygose Tverijonui 
teko dirbti kelias savaites. Pa
galiau atėjo paskutinė telegra
mą, kuri sakė, kad žėligows- 
kio daliniai ,žygiuoja į Vilnių. 
Ji liepė Tverijonui trauktis ga 
Įima i greičiau. Teko viską pa
skubomis tvarkyti ir bėgti. Jis

Lietuvos Geležinkeli y 1920 mėty iždininkai ir skaičiuotojai Kaune. Prie
šakyje sėdi kasininkai — išmokėtojai, o užpakalyje stovi pinigy skaičiuo
tojai. Tais laikais geležinkeliy valdyba skaičiuojamy mašiny neturėjo, vis-

— Kas nedirba, tas neklyst, 
— tarė Kauno Banko direkto
rius. Jis tuojau pagyrė Tveri- 
joną už sąžiningumą, davė 
jam tūkstantį markių dovanų 
ir paleido vienam mėnesiui 
atostogų. Juozas Gotkantas

bandė gauti vežiką, bet pavo
jaus metu jį sunku gauti. Ta
da Tverijonas susirado stiprų 
dviratį, susidėjo visus Lietuvos 
Banke buvusius pinigus, o jų 
buvo gana stambi suma — du 
milijonai, — ir dviračiu išva
žiavo.

Jis dar turėjo bėdos su dvira
tį, atvežusiu senu lenku. Lenkas 
pareikalavo duoti šimtą mar- 
kiųuiž suklypusį dviratį. Tada 
Tverijonas išsitraukė revolve
rį, įsileido kulką ir liepė se
niui žengti žingsnį atgal. Se
nis išsigando. Pamažu pradė
jo trauktis ir dingo. Tada Tve
rijonas išvažiavo.

Vilniaus- mieste buvo 
suirutė. Lenkai laukė 
gowskio kariuomenės, 
didesnės jėgos nebuvo, 
jsinaudojo 
žiavo stoties kryptimi^ Jis ma
nė, kad jam dar pavyks gauti 
traukinį, kuris važiuos į Lent- 
varavą. Stotį jis laimingai pa
siekė, bet išaiškino, kad trau
kiniai jau buvo išvažiavę.

Keleivinis jau buvo išvažia
vęs, bet Tverijonas patyrė, 
kad dar ruošiamas vienas pre
kinis traukinys. Jis rvžosi 
laukti šia traukinio. Pavojus 
buvo didelis, laukti teko ilgai. 
Jeigu lenkai būtų žinoję, kad 
Tverijono žinioje buvo toks 
didelis kapitalas, tai jį būtų 
užmušę ir viską atėmę.

Kai traukinys pajudėjo iš 
Vilniaus, tai ir jam pasidarė 
lengviau ant širdies. Visai ap
rimo, kai naktį pasiekė Kauną. 
Kauno stotyje Tverijonas susi
rado komendantą ir paprašė 
sargvbos.

— O kas tu toks esi, kad tau 
reikėtų sargybos, — paklausė 
komendantas.

— Esu Vilniaus iždininkas, 
parvežiau Lietuvos kapitalą, — 
atsakė Tverijonas.

Komendantas tuojau pasky
rė kelis kareivius. Viskas bu
vo nuvežta j Valstybės iždą. 
Ryto metą atėjo valstybės iždi
ninkas ir viską perėmė iš Tve
rijono. Jis buvo atvežęs apie 
.du milijonus.markių. Tais lai
kais tai buvo stambi suma.

Suskaičiavus pinigus, paste
bėta,, kad trūko 40,000 markių.

Ką darysim? 
dininkas.

— Ką Jūs pasakysite, tą aš 
darysiu, — atsakė Tverijonas.

— Kiekvieną savaitę iš algos 
atskaitysime po tūkstantį mar
kių, — pagalvojęs atsakė iždi
ninkas.

Steponas Tverijonas sutikot 
Tdi buvo sunkus dalykas, bet 
kitos išeities nebuvo. Jis buvo 
atsakingas už valstybės turtą. 
Jam buvo labai neramu, nak
timis jis nemiegodavo, dieno
mis darbas nesisekdavo. ;Bet 
buvo atsakomingas vyras ir 
atsakomybę prisiėmė. Sutiko

įvjrks šių metų Padėkos Dienos 
savaitgalį, Bostone. Paprašyta, 
kad skyriai paskirtų atstovus į 
suvažiavimą ir pasiūlytų asme
nis į direktorius.

Buvo svarstytą apie steigi
mą studentų stipendijų fondą. 
Apskrities valdyba nieko netu
ri su steigimu stipendijų fon
do, bet nepritaria, kad pinigai 
tam fondui būtų imami iš ben
dras Balfo kasos, kurie suauko
ti vien tik šalpai. Studentų sti
pendijų fondm galima skirti 
tik tuos pinigus, kuriuos pa
skirą aukotojas..

Taip pat apskrities valdyba 
nepritaria, kad būtų išjungti 
lietuviai studentai, gyveną Š. 
Amerikoje, kaip praeitais me
tais buvo numatyta Balfo sei
me, Detroite.

Buvo aptarta ir kiti Balfą lie
čiantys reikalai.

Balfo apskrities valdyba ir 
skyrių atstovai. nuoširdžiai dė
koja visuomenei už-gausų da
lyvavimą piknike, visiems dir
bantiems talkininkams, .kurie 
nuoširdžiai atliko pasiimtas pa
reigas.

1970 Plymouth-Duster

rugpiūčio 16 dieną

\/j 7643 HA80ING>. AYE N Ut * ' ,

------------- '''MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
Ę -BLOKAS NUO PAJŪRIO

.-Sophie'ir Bemice Welicka

1918 metais Steponas Tveri- 
jonas gyveno Amerikoje, Ci
cero mieste. Pirmojo Pasau
linio karo tuetuo kartu su ki
tais lietuviais rinko aukas ko
vai už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Karui pasibaigus 
Tverijonas išvažiavo į naujai 
atkurtą Lietuvą.

Nuvyko tiesiai į Žemaitiją, 
Darbėnų valsčių ir apsistojo 
pas motiną ir seserį. Bet kai
me jis neilgai tebuvo. Lietuvo
je visko trūko, o jis rankų nu
leidęs nenorėjo sėdėti. Jam 
rūpėjo atkurti gimtinį kraštą. 
Jis tuojau nuvažiavo į Kauną 
naudingos tarnybos ieškoti.

Netrukus gavo laišką iš nau
jai susiorganizavusios finansų 
ministerijos. . Jam buvo pasiū
lytas -darbas Kauno iždinėje. 
Darbas< jam patiko ir viskas 
gerai sekėsi. Skaičiuoti jis 
mėgdavo ir pajėgdavo viską 
tvarkingai atlikti.

1920 metais Finansų minis-

NAUJIENAS 
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J. TIJŪNAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS PO EUROPĄ
z (Tęsinys)

Norintieji ir dabar gali .lai- 
dotis įrengtame didžiuliame 
mauzoliejuje. Bet ten kas de
šimt metų reikia atnaujinti —- 
sumokėti už vietą. To nepada
rius, mirusius perkelia kitur. 
Tokios vietos tikrai nenorė
čiau, nes ir miręs ramybės ne
turėsi, jęi gyvieji pamirš su
mokėti. Dažniausiai taip ir 
yra — iš akių ir iš atminties.

Apžiūrėjom ir karalių Pan
teoną, kuris tvirtai įrengtas su 
masyviomis geležinėmis duri
mis. Čia palaidotas ir garsusis 
menininkas Rafaelis. Užėjo
me į kapų koplyčią, kur prieš 
laidojimą atveža' mirusiuosius.' 
Labai nustebome pamatę pri
statytų karstų gal kokį šimtą, 
kuriuos laidos tik sekančią 
dieną. Matyti kiekvieną dieną 
nelaidoja, o tik tada; kai daug 
suvežą. Mums buvo keistas ir 
nesuprantamas toks nepagar
bus laidojimas. Pasirodo, kad 
lietuvių gražus laidojimo pap
rotys yra užsilikęs iš prieškrikš
čioniškų laikų. Jis krikščionims

nebuvo žinomas ir dabar ne
branginamas. Tas vaizdas pa
gadino net nuotaiką ir sukėlė 
tam tikrą susirūpinimą, prisi
minus Chicagoje einančią ko
vą už pagarbų ir gražų laidoji
mą.

FONTANŲ SODE
Apžiūrėję kapines iš dalies 

su-prislėgta nuotaika, sėdome 
važiuoti į daug kam girdėtą 
Tivolį, kuriame yra nuostabūs 
fontanai, vandens < baseinai, 
kalnų miniatiūriniai upeliai ir 
kiti pagražinimai. Tivolto 
miestelis nuo Romos netoli ir 
yra ant kalno, kurio pietinė 
pusė turi gražiai nuolaidžią at
šlaitę su gražiai žaliuojančiais 
medžiais ir įvairia augmeniją, 
vadinama sodu.

Anų laikų buvę inžinieriai ir 
hidrologai stebėtinai sugebėjo 
esamą kalnų upės vandenį pa
naudoti t visos didžiulės atšlai
tės pagaržinimui. Įtaisyti Įvai
rių formų ir dydžių fontanai, 
kurie išmeta į viršų didžiulius 
kiekius vandens natūraliu bė
gančio vandens spaudimu; ba-

Vasaros metu jauni turistai miega 
Olandijos miestu ■<* miesteliu aikštė
se. Niekas miegantiems netrukdo. 
Bepinigiai turistai prašomi palaikyti 
švarą, neužteršti aikščių. Užsienietis 
tebemiega aikštėje, o kiti du jaunuo

liai valo tą pačią aikštę.

1

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU. PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
1 Vedėjas J. LIEPONIS

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

CRANE SAVINGS and Loan Association

su-
Be- 
fan

geriausių norų supku tinkamai 
pavaišinti. Bet Be tas mums 
rūpėjo pamatyti ' ir šį tą suži
noti apie daug girdėtą kolegijos 
ūkį, kuris maistu aprūpina 
beveik visus Romoje gyvenan
čius lietuvius. Jis yra pagrin
das to ekonominio gyvenimo, 
kuris gamina syarbiausį pro
duktą — duoną. 1 

*
Nieko nuostabaus, jei yra 

užinteresuotų ne,tik kolegija, 
bet jos gražiu ūkiu. Mat, ape
titui nėra galo. Reikia tikėtis, 
kad visos meškos užmačios ir 
liks užmačiomis. < Kiekvienam 
iš mūsų yra smagu ir malonu, 
kai apsilankai lietuviškoje pa
stogėje, būdamas svetiniame 
krašte, jautiesi lyg savas — ne 
svetimas. Gi reikalui esant,, 
gali tikėtis ne tik moralinės, 
bet materialinės paramos.

S
Atsisveikindami palinkėjo

me žodžiu ir širdyje geros sėk
mės ūkininkavime, kad savo 
pavyzdingumu reprezentuotų 
Lietuvos ūkininko vardą, ku
ris ir šiandien būdamas betei
sis, turėdamas (tikriau sakant, 
nuomodamas) tik 60 arų pro
porcingai imant pagamina 
ūkiškų gėrybių šimtu procentų 
daugiau nei visi valdiški dva- 
rai. Grįžome visiškai išsisėmę 
ir net nuvargę, bet savijauta 
buvo gera. Kritome giliam 
miegui, kad rytdienai būtu
mėm vėl pajėgūs numatytiems 
keliavimams.

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

1 mokama vieny 
i— ' metu certifi- 
IA catams. Mažiau- 

šia $5,000 
ar daugiau

seinai, upeliai ir kitokie van
dens bėgimo latakai, vamzde
liai ir įvairūs vendens nutekėji 
mo įrengimai. Ir tas meniškai 
suderinta su kalno atšlaitės 
paviršiumi ir esama augmeni
ja.

šio sodo įrengimas esąs 
rištas su Vatikano istorija, 
žiūrėdami ir besigėrėdami
tastišku sodu, net ir pailsome. 
Tad palengvėle lipome Į kalno 
viršūnę, kur teko pasistiprinti. 
Vadinasi, padarėm išvadą, 
kad vien grožiu žmogus gyven
ti negali. Apsirūpinę suveny
rais ir atvirukais bei atsisvei
kinę su sodais, išvažiavome. 
Šį kartą nuotaika buvo geres
nė nei apleidžiant kapines. Di
deliems galvojimams bei išve
džiojimams nebuvo laiko nei
noro. Pasaulis buvo ir yra gra
žus, . bet vieniems rūpėjo van
dens čiurlenimo klausytis, o 
kitiems — savo bei artimųjų 
ašaras šluostyti.

ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJOJE

investment 
account

on two 
years 

certificates

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

... Prašome aplankyti naują mūšy namą.

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

už visą mėnesį.

8:30 vak.

ŠV. KAZIMIERO 
(KOLEGIJOS .ŪKYJE

Pakeliui dar turime sustoti ir 
aplankyti kolegijos ūki. Kelias 
netolimas, tad bematant atsi
duriame ūkyje. Mašina susto
ja ant pagrindinio kelio ir mes 
turėjome eiti pėsčiomis per 
lauką, kuri galėjome stebėti 
ūkininko akių smalsumu ir gė
rėtis nuimamu derliumi. Že
mė, atrodo, gera ir gražiai dir
bama. Matyti modernių ūkio 
mašinų ir kitų reikalingų įran 
kių. Atėjome į gyvenamąsias 
patalpas — namus, kur mus 
sutiko malonūs šeimininkai. 
Svečių daugybė. Juos ir prie

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

^SAFETY OF'' 
YOUR SAVINGS

UP TO 
.820,000. .

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

Chicago Savings
S and Loan Association

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOU R'S : Mon. 12 P. M. to 3 P. M, Tues. 9 to 4, Thurs. * Erl 9 to S, Sat. 9 to 13:30

INSURED

fQ PER ANNUM

* 0 % / PER ANNUM j %% ?ER annum
OF $5000 OR MORE 

ON CERTIFICATES 
2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Liepos 9 dieną išaušo tokia 
pat saulėta ir graži, kaip ir iki 
šiol buvusios. Ne veltui kraš
tas vadinamas saulėta Italija, 
kurioje mes jau net pasiilgome 
jei ne lietaus; tai bent apsi
niaukusios dienelės. Kaip ten 
bebūtų, bet sesame dar tikri 
šiauriečiai, kuriems dažnos 
oro atmainos yra lyg variklis 
reikiamai energijai. O ką jau 
“artraitis” yrą “pamėgęs”, 
tai sunku su juo persiskirti ir 
net karštame klimate.

Užmiršę visus “artraičius” 
šiandien pasileidome kiekvie
nas savo numatytais keliais. 
Mudu su žmona išvykome dar 
aplankyti ir smulkiau susipa
žinti su Lietuvių koplyčia. Pri
ėjus prie įėjimo vartų į Vati
kano kiemą, stovintieji du 
su gvardijos uniforma sargybi
niai 'paprašė leidimo. Paro
džius leidimą, pažiūrėjęs sar
gybinis grąžino atgal sakyda
mas, kad negalioja. Pasirodo, 
kad jis tegaliojo liepos 7 die
nai. Grįžtame ir susitinkame 
kun. J. Margi, atvykusi iš Ar
gentinos (Amerikoje gimęs, di
delis lietuvių veikėjas ir pui
kus žmogus) . Sako, bėgu Mi
šių laikyti, ateikite. Suradome 
i koplyčią kitą kelią iš bazili
kos vidaus. Mišios buvo laiko
mos lietuvių kalba, nežiūrint, 
kad tik du lietuviai tebuvo. 
Pavyzdys gražus ir pasektinas 
kitiems lietuviams kunigams.

Išėję sutikome prel. Jatuli, 
kuris susisodinęs i savo “limu
ziną” šešius asmenis apvežto
jo ir aprodė žymesnes Romos 
vietas, smulkiai nusakydamas 
visą praeities istoriją. Ekskur
sijos organizatoriams reikėjo 
parūpinti nors Romoje lietu
vius vadovus, kaip prel. Jatulį 
ir kitus, kurie gerai yra.susi
pažinę su vietos ir apylinkės 
istorija.

įdomų aprodymą turėjome 
nutraukti, nes norėjome vykti 
j šv. Kazimiero kolegiją, kur 
įvyko L. P. Katalikų atstovų 
suvažiavimas, Į kurį buvome 
pakviesti.

Suvažiavimui pirmininkavo 
dr. A. žemaitis. Dalyvių buvo 
mažai, apie 60 asmenų. Turint 
galvoje Romon suvažiavusius 
kelis šimtus gerų katalikų, tai 
tikrai nedaug. Kalbas pasakė 
ir savo mintis išdėstė : vysk. V. 
Brizgys, Vysk. A. Deksnys ir 
prel. Tulaba, kurio kalba bu
vo persunkta lietuvišku atviru
mu bei nuoširdumu. Įvairių 
kraštų atstovai referavo apie 
lietuvių katalikų padėtį ir ki

tus su tuo susijusius reikalus. 
Ilgiau buvo sustota prie paties 
pavadinimo. Buvo keletas pa
siūlymų. Priimtas buvo var
das — Pasaulio Lietuvių kata
likų bendrija. Federacijos var
das atpuolė, kai buvo iškeltas 
Amerikos L. R. K. Federacijos 
pasireiškusieji lietuvių visuo
menes reikalams trukdomieji 
darbai Labai nesmagu buvo 
klausytis teisingo nusiskundi
mo ALRK Federacijos keista 
laikysena lietuvybės atžvilgiu, 
nors viešai visai kitaip dekla
ruoja. Atvirai nusiskųsta ir pa 
sakyta, kad ALRK Federacija 
daugumos lietuvių tarpe netu
ri jokio respekto, ypač atsis
tojus jai trukdančioje pozici
joje kovoje dėl lietuvių teisės 
Kazimi erinėse kapinėse. Taip 
.pat dėl neparvniimo, kad lie
tuvių vaikai galėtų prieiti pir
mos Komunijos savąja kalba.

Po pietų, kurių metu įvairios 
organizacijos pasakė sveiki
nimus, suvažiavimas buvo tę
siamas toliau/ Išsisėmus klau
simams prieita prie valdybos 
rinkimų, kurie įvyko slaptu 
balsavimu. Kiek keistoka, kad 
iki valdybos rinkimų beveik 
pusė dalyvių išsiskirstė ir liko 
tik 34 atstovai, kurie ir išrin
ko PLK bendrijos centro val
dybą. Valdybos sudėtis dar 
spaudoje nebuvo paskelbta.

Buvo nutarta pasiųsti svei
kinimą ir padėką ' popiežiui 
Pauliui VI, kardinolams A. 
Samore ir P. Marella bei ki
tiems. Būdingą, kad buvo pa
siūlyta pasveikinti ir kardino
lą-Cody, matyti, už “palan
kumą’’ lietuviams. Tačiau at
stovų dauguma pasiūlymą at
metė. Suvažiavimas užbaigtas 
Lietuvos Himnu ir, žinoma, 
vaišėmis.

Kolegija yra gražiame Ro
mos priemiestyje. Turi tris di
delius namus. Vieni yra nauji 
ir moderniškai įrengti. Mielai 
priima atvykusius nakvynėn ir 
ilgesniam apsistojimui- o taip 
pat ir nuolatiniam apsigyveni
mui pensininkams. Bendras 
turtas yra vertas kelių milijo
nų dolerių. Tai tvirta lietuviš
ka tvirtovė, kuri turi daug 
reikšmės lietuvių išeivijos gy
venime.

OPERA {PO ATVIRU 
DANGUMI

Mūsų grupė turėjo galimy
bės sekmadienio vakare daly

vauti garsioje Romos operoje, 
gal daugiau ta prasme, kad 
yra statoma po atviru dangu
mi.. Buvo statoma opera “Ai
da”. Operos “rūmai” yra įreng 
ti senosios Romos Koliziejaus 
vietoje, tikriau sakant, jų di
džiuliu sienų tarpe. Ten ir įtai
syta didelė scena, žemiau “duo 
bė” orkestrui, kuri talpina 
virš dviejų šimtų orkestrąntų. 
Publikai buvusi arena, kur 
telpa gal dešimt tūkstančių žiū
rovų. Tikrai kas tai nematyta 
ir nepaprasta. Vakaras ir oras 
nepaprastai gražus, šiltas ir 
jokio vėjelio. Daug geriau jau 
tiesi nei kokio geriausio teatro 
rūmuose. Prasideda vaidini
mas. Dainininkai puikūs. De
koracijos milžiniškos ir labai 
gražios. Daugiau buvo stebėji
mosi nei žiūrėjimo, ypač kai

scenoje pasirodo gyvais ark
liais raiteliai, kupranugariai 
ir grįžtąs iš karo lauko karo 
vadas Rodomės įlekia į sceną 
su karo dvitekiniu vežimu, ve
žamu keturių arklių.

(Bus daugiau)

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Under New Management 
VERMETTE'S RESTAURANT A COCKTAIL LOUNGE 

4024 West 55th Street.
Daily Luncheon, Smorgasbord — Friday Night Only, (All you can eat) 

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

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

\uo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

PHONEtaMM

6%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER ATĖMUS 
CHICAGO, ILLINOIS MS

A. G. AUTO RE BUILDERS
CIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI 

' i t 'r " -s ; * -■ 7 S

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

Savininkas lietuvis.
... < * ■■

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURU)

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
...--------------- ------ - ------------- - --

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
2f
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RAUDONASIS AMARAS - LATVIŠKAI?
(čia ne recenzija)

Liepos 4-tą dieną, BLKM ap
lankė broliškos mūsų tautos 
Latvių — žurnalistas ir aistrin
gas “bukinistas”, Zirings Run
gas. Besidomint muziejaus 
biblioteka, jo dėmesys užkliu
vo “Raudonąjį Amarą”, kuris 
savo tematika, draug su kita 
tos rūšies raštija, buvo išstaty
tas parodai tradicinei čia mi
nėtų šiurpiųjų birželio įvykių 
proga.

Knygas bežiūrinėjant paaiš

kėjo, jog pu Ziringsui, mūsų 
grožinę literatūrą — ne tik čia, 
bet ir okupuotoje Lietuvoje 
leidžiamą — nėra terra incog
nita. Tačiau apie romaną “Rau
donasis Amaras”, jis dar nebu-t 
vo girdėjęs, nes niekur neužti
kęs jo recenzijos ir net pami
nėjimo spaudoje; Turėjau i tad 
besidomintį’ svečią su “R. A.” 
supažindinti. Nors p. Zirings 
susikalba lietuviškai, bet šios 
įdomios knygos- turinio esmę

Kai dvasiškiai politikuoja
Niekad laisvų lietuvių organizuotas drabas nebuvo 

tokiame dideliame pavojuje, kokiame jis yra šiandien. 
Apdairesnieji mūsų politikti jau prieš porą metų numatė 
galimą pavojų, bet didelė mūsų tautiečių dauguma neno
rėjo artėjančiu pavojumi tikėti. Naujienų skaitytojai jau 
prieš metus buvo Įspėti apie artėjanti pavojų, bet skaity
ti nemokantieji arba laiko neturintieji Į Įspėjimus ne
kreipė reikaligo dėmesio.

X Turime galvoje katalikiškąją visuomenės dalį, per 
Vatikaną traukiamą Į koegzistencijos ir bendradarbia
vimo politiką Pasauliečių politikų katalikai neturi, dau
gumoje jiems vadovavo ir tebevadovauja katalikai dva
siškiai. Kataliku tarpe yra labai daug gerų žmonių, sa
vo eilėse jie turi vieną kitą toliau matantį visuomeninin
ką, bet toks pirma proga nustumiamas nuo atstkomingo 
darbo, labai dažnai pačių katalikų apšmeižiamas, sunie
kinamas ir nustumiamas Į antraeilę vietą arba visai izo
liuojamas. Taip katalikai elgėsi su vyresniaisiais pasau
liečiais, panašiu keliu jie eina ir su jaunesniais, kurie 
rūpinasi gimtinio krašto reikalais ir tremtyje gyvenan
čių lietuvių teisėmis.

-Apie Vatikano aukščiausios vadovybės nutarimą pa
sukti koegzistencijos ir bendradarbiavimo keliu visi žino, 
bet labai dažnai pačių Vatikano žmonių šis reikalas buvo 
neigiamas. Buvo kalbama, kad toks posūkis yra galimas, 
bet kad jo dar nėra; kad vieni tokiam posūkiui pritaria, 
bet ir pačiame Vatikane yra tokios politikos priešų. Lie- 

, tuvių katalikų tarpe koegzistencijos ir bendradarbiavi
mo su didžiausiu lietuvių tautos ir katalikų bažnyčios 
priešu iki šio meto nebuvo. Laisvame pasaulyje gyvenan- 

. tieji lietuviai katalikai žino, ką komunistai yra padarę 
Lietuvoje, ką jie padarė katalikų bažnyčiai ir ką jie da
ro katalikų dvasiškiams pačioje Lietuvoje. Lieuvių tau
tos ir katalikų bažnyčios’priešą pažįsta, bet atrodo, kad 
Vatikanui jau pavyko palenkti vieną kitą dvasiškį koeg- 
zistecinės ir bendradarbiavimo politikos kryptimi. Mums 
atrodo gana keisti iš Romos parvažiavusio vysk. Vincen
toBrizgio pareiškimai.

Kiekvienam aišku, kad Vatikane apie kankinių kop
lyčią oficialiai niekas nekalbėjo, tuo tarpu vysk. Brizgys,

sugrįžęs į Chicagą, ir toliau tebetvirtina,, kad Šv. Petro 
bazilikoje vis dėlto įrengta lietuvių kankinių koplyčia. 
Italijos laikraščiai aiškiai pasakė, kad'sovietų valdžia 
padariusi spaudimą į aukštuosius Vatikano slūogsnius, 
todėl apie lietuvius kankinius koplyčios šventinimo metu 
visai neužsiminta. Į klausimą, ar rusai yra darę interven
ciją, kad ši koplyčia nebūtų pavadinta kankinių koplyčia, 
vysk. Brizgys šitaip atsakė:

“Ar buvo kokia intervencija daryta, mes neži
nome, ir gal nesužinosime. Bet iš to, kiek iškilmėse 
dalyvavo pats popiežius, labai ryšku, kad arba-jo
kios intervencijos nebuvo, arba niekas jos nepaisė”. 
(“Draugas”, 1970 m. liepos 21 d. 3 psl.) -t
Geras nepaisymas, jeigu nei oficialiuose koplyčios 

šventinimo dokumentuose,, nei oficialiose dignitarių-kal
bose, nei spaudoje apie lietuvius kankinius-neužsiminta! 
Geras nepaisymas, jeigu koplyčios šventinimas buvo 24 
valandoms pagreitintas, kad atvažiavusieji’Į iškilmes.-to
se iškilmėse negalėtų dalyvauti! Geras nepaisymas, jeigu 
popiežiaus kanceliarija visą laiką skelbė, kad popiežius 
negalės vykti į koplyčios šventinimo iškilmes' ir iš viso 
šiose iškilmėse nedalyvaus. Jeigu ne cicerietis vysk. Mar
cinkus, asmeniškas popiežiaus sargas ir jo kelionių orga
nizatorius, tai popiežius-tikrai j- koplyčią kojos nebūtų, 
įkėlęs.

Kiekvienam Romon važiavusiam lietuviui buvo - aiš
ku,- kad buvo daromas rusų spaudimas kankinių vardūi 
išmesti iš koplyčios, o vysk. Brizgys vis- dėlto pasakoja, 
kad apie intervenciją nieko nežinoJ Gal vysk; Brizgys 
nieko nežino, kad okupuotoje • Lietuvoje vyskupais bu
vo pakelti du kunigai, bendradarbiaujantieji ne su Va
tikanu, bet su Maskva? Gal jam nežinoma, kad Lietuvos 
dvasiškiai, negalėdami pakęsti: didesnių-persekiojimų, 
laišku kreipėsi tiesiai į sovietų premjerą, prašydami res- 
pekto ir užtarimo ?

Susidaro įspūdis, kad vysk. Brizgys-, pabuvęs'Ro
moje, perėjo į koegzistencijos ir bendradarbiavimo eiles; 
ir jis bando nauju keliu vesti lietuvius" Katalikus. Jis: ne 
tik toliau prašo aukų nesamai kankinių koplyčiai-; jis’-nie
ko nežino apie rusų.intervenciją. Vatikane; ir mano, kad 
lietuviai apie tai nieko nesužinos; Jis taip * pat tvirtina, 
kad Vatikanas nepaisė tbs intervencijoj jeigu Jb ir bu
vo. .. Vysk. Brizgys įtrauktas į Vatikano ir koegzisten
cijos politiką. Tą polittiką.jis. bandys primesti ir Ameri
kos lietuviams katalikams. Draugas jau.skelbia koegzis- 
tencinius vyskupo tvirtinimus. ' į J ’ -

aiškinti teko rusų kalba, ka
dangi «latviškai aš alpinau “ru- 
naju”, negu p. Z. lietuviškai.

Pradėjome nuo erdvios Tel
šių katedros didžiųjų durų iki 
presbiterijos, sausakimšai pri
sigrūdusios maldininkų — mo
terų ir vyrų, įdėmiai besiklau
siusių gražbylio misionieriaus 
•— tėvo jėzuito, nuo pat akme
ninių grindų iki aukštųjų ka
tedros skliautų, griausmingai 
aidėjusio pamokslo. Baigėme— 
Luokės keliu, septynių kalvų 
kapinių link iškilmingai slinku
sia gedulinga komunistų nužu
dytų lietuvių — patriotų-kan- 
kinių laidojimo procesija.

Pro mūsų akis, tarsi kino ek
ranu, slinkte slinko sermegėtų, 
klumpėtų ir/ spalvinguose šil
kuose čiužančių, abiejų lyčių ir 
įvairaus amžiaus, laisvų, sočių 
ir linksmų atlaidosna susirin
kusių 'žemaičių minios. Ant 
Masčio ežero bangų,. valtelėse 
besisupą laimingos gimnazijos 
absolventų ir gimnazistų, pore
lės ir susimąstęs, meditojąs 
vienišas kunigas, vienuolis...
: Ir šią laimingų Lietuvos pro
vincijos miesto žmonių roman
tišką buities idiliją, staiga^ . lyg 
iš giedro dangaus griaustinis^ 
nutraukė kaž kieno paleistas ir 
žaibo - greičiu pasklidęs girdas: 
“Prezidentas Smetona pabėgo į 
užsienį, — mūsų šalelėn, visais 
— žemės ir oro keliais — brau
nasi šimtatūkstantinė priešų 
bolševikų apskiurusi ir žiauri 
kariuomenė, nešdama mums 
kančias, nelaisvę ir mirtį!” .
,. Disonansu šiam klaikiam ai
dui, pasigirdo Srolikų entuzias
tingi. šūkavimai: “Uhra-a-a-a! 
Nepobiedimaja* khrasnaja-, ahr- 
mija-a-a-a-l”.

Ir- taip visa atlaidų bažnytinė 
ir kermošinė miesto aikštėse, 
gatvėse. ir užeigose vykusi gy
venimiška drama, kaip nufoto
grafuota — tikroviškai tiksliai 
pavaizduota. Taip kruopščiai, 
sąžiningai ir vaizdžiai autorės 
užfiksuoti tėvynės pavergimo 

mūsų, tėvų, motinų, seserų, 
brolių ir vaikų persekiojimo: 
gaudymo, tardymo, provokavi
mo, kalinimo, kankinimo, žu
dymo* ir trėmimo — vyksmo 
faktai, mūsų vaidentuvėse at
kūrė. tuos siaubingus egzekuci
jų vaizdus, kurių prieš 30 me
tų patys buvome liudininkai — 

‘savo kailiu patyrėme, r Todėl vi
sai tikroviškai supratome ro
mano personažų: Vydeikienės 
su NKVD-istu Golovihu “flir
tą”, Bytauto, Silvestro,; Kens- 
minifenės ir visų kitų elgseną, 
nes iš romano fabulos bylote 
byloja patarlės išsakyta išmin

Visa- Indianos ūkininkę Yoder šeima Goshen, Ind., laukuose valo va
saroję. Tėvas kerta javus, motina velka rišėja, o 15 metę duktė su

rištus pėdus deda į kūgius.

tis, jog “skęstąs ir šiaudelio bei 
skustuvo griebiasi”'. . .

O ir- kasgi buvo mūsų žmo
nėms to klastos ir melo vergo- 
kraugerio, alkano ir sužvėrėju
sio bolševiko iš pasalų užpul
tiems ir pragaro • raudoniu ga- 
mojančiom žiaunom, ’ skaisčią 
mūsų žemę, uoliu darbu sukur
tą grožį, gerbūvi, laisvę ir lai-- 
mę išplėštiems, pavergtiems ir 
žudomiems?! .. .

Kartu su autoriumi ir roma
no personažu jautriai pergyve
nome visą aprašymą komunis
tų, terorą su jo siaubingomis 
dangaus? keršto šaukiančiomis 
pasėkomis ir tarsi dalyvavę 
kankinių laidotuvėse, susigriau 
denę užsklendėme tą taip įspū
dingai parašytą knygą.

— Kokią premiją Raudono
jo Amaro autorius gavo už šį 
istoriniai vertingą romaną? — 
paklausė mane svečias.

— Deja, šis^kūrinys-ne tik’ 
nepremijuotas, bet dar niėkėno 
iki šiol spaudoje deramai nepa
minėtas — atsakiau.

— Jeigu “Ora-- pro nobis”, 
“Raidžių- Pasėliai”, “Delfino 
ženkle” ir kt? panašūs veikalai 
premij uoti, tai šio r tikrovės > ro
mano net nepaminėti — dau
giau negu nesusipratimas — 
atsakė p. Zirings. ••

— Prašysiu—sako-—auto
riaus leidimo, šį veikalą ?išversti

A

latvių kalbom- Daviau svečiui 
autoriaus adresą. v

Dr. J; Adomavičius išleisda
mas šį romaną Alvudo vardu ir 
būv. Alvudo valdyba, labai nau 
dingai pasitarnavo mūsų visuo
menei, tokiu vertingu kūriniu 
praturtindami negausią mūsų 
to žanro literatūrą.

Tikrovės romano “Raudona
sis Amaras” autorė — žurnalis
tė Ona Algminienė, gryna 
žemaitė. . Veikalas spausdintas 
■Naujienų spaustuvėje, gražiai 
išleistas, įrištas.

Kalpas Uoginius

VLIKO SEIMAS
BUS CHICAGOJE

Vlikb seimas- šiais metais nu 
mahlas' lietuvių išeivijos sosti
nėje — Čikagoje. Vliko įga
liotas prof. B. Vitkus pranešė 
kad patalpos Vliko Seimui jau 
užsakytos. Seimo; posėdžiai 
vyks Bismarck- viešbutyj e, pa
čiame miesto centre, š. m. gruo
džio 6 d. (šeštadienį ir -sęk- . 
pradienį). Tikimasi, kad ki
tos organizacijos, ypač Čika
goje, Vliko- Seimo dienomis 
nerengs savo susirinkimų ar 
parengimų ; (E)

. NAUJIENŲ PIKNIKAS
į rengiamas

' sekmadieni, rugpiūčio 16 d. '
' BUCO SODYBOJE
■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■-■■!

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS ' 
67.

Savo sudėtyje jie ne vientisas minera
las, kaip daugelis kitų, brangiųjų akmenų, 

. bet susidaręs iš kelių susikristalizavusių 
medžiagų, tarp kurių pagrindinės yra ha- 
junitas ir lazuritas. Chemiškai jis sodo — 
aliuminio silikatas. Auksinių dėmelių 
duoda pyritas, žinomas “fool’s gold” var
du, kurio po trupučiuką yra kiekviename 
akmenyj e.

Nėra abejonių kad visi biblijiniai ir 
kitų senovės raštų safyrai yra mūsų lapis 
lazulis. Korundo safyras, šį vardą mono
polizavęs žymiai vėliau, tik vėlokai pasie
kė Artimuosius Rytus ir Viduržemio jūros 
pakraščius, todėl jo vardu (safyras — mė
lynas) tegalėjo būti tik lapis lazulis, kaip 
vienintelis tikrai mėlynas ano meto ak
muo.. Tą ypač patvirtina romėnas Plinijus 
Vyresnysis, savo veikale “Historia Natu- 
ralis”, biblijinį safyrą aptardamas, kaip 
puikų mėlyną akmeni, apibarstytą aukso 
dulkėmis, taip primenantį gilų vasaros 
naktų dangų, pilną žvaigždžių!’. Kito ak
mens, bent iš tolo atitinkančio šiam api
brėžimui, nėra.

Pačios seniausios lapis lazulio kasyklos, 
iš kurių šiuo akmeniu buvo aprūpinami ir 
Rytai, ir Vakarai, yra Afganistane, Ba- 
dagshano apylinkėse, netoli Oxus upės 
versmių. Lapis lazulis čia kasamas be per
traukos jau 6000 metų, bet jo ištekliai dar 
neišsemti. Apie šias kasyklas yra labai se
nų žinių' ir dar senesnių legendų, bet pir
masis,kiek platesnis ir tikslesnis apie jas 
pranešimas yfra Marco Polo raštuose. Se
noji Kinija ir senoji Korėja, tiesa, kiek vė

lesniais laikais, lapis lazulių gaudavo iš 
kasyklų Sibire, Baikalo ežero pietiniame 
pakraštyje, ir, gal būt, iš Dattaw slėnio 
Aukštutinėje Burmoje. Baikalo pakraščių 
lapis lazulis, kartais vadinamas Sibiro, 
kartais rusų lapis lazuliu,. šiuo metu savo 
kokybe yra geriausias. .

Kitų lapis lazuliu turtingų vietų seno-

pačios išviršinės išvaizdos ir tų pačių opti
nių. savybių, taip pat abu begaliniai tvirti,-; 
sunkiai beįveikiami, netgi kūjo smūgiais, 
ir atsparūs rūgštims'. Skiriasi tik1 chemine 
sudėtim ir fizinėmis savybėmis. Tikslumo 
sumetimais, aišku, būtų geriau juos išskir 
ti, tuo labiau, kad-mineralogai: ir dabar 
juos vadiną skirtingais vardais. Bet kita

vėje nebuvo. Tik žymiai vėlesniais laikais, 
atradus Amerikas ir jas bent kiek ištyrus, 
lapis lazulio depozitai rasti bent dviejose 
vietose Čilėje: Ahdn kalnyne prie Ovalle 
Cordeelleros ir prie Antofagasta. Abiejų 
vietų depozitų turtingi, bet akmens blyš
kesnės spalvos ir menkesnės kokybės, šiek 
tiek lapis lazulių dabar randama ir Italijo
je, kur jis kartu su koralais sunaudojamas 
vietos papuošalų gamyboje. Kiek reikš
mingesni JAV lapis lazulio ištekliai Kolo
rade ir San Bernardino apskrityje Kalifor
nijoje, kur jie randami kartu Su turkyzais 
ir kitais brangiasiais mineralais.

Lapis lazulis priklauso taip vadinamų 
pusiau brangiųjų ūkmenų grupei ir laikosi 
koralų, turkyzų ar gintaro kainų ribose. 
Gražiausi lapis lazulio papuošalai ateina iš 
Pforzheimo ir Idar Obersteino dirbtuvių 
Vokietijoje ir iš Florencijos ir Neapolio 
dirtbtuvių Italijoje. Ypač Italijos dirbtu
vės paskutiniu metu duoda puikių lapis la
zulio derinių su koralu, nepaprastai at- 
raklingų sagėse, apyrankėse ir med a Ii jo
nuose.

J ADA S
Po skambiu jado vardu yra ne vienas, 

bet du mineralai, toki panašūs į vienas ki
tą, kad juos išskirti tegali tik mineralogai. 
Vienas jų vadinamas jaditu, kitas nefritu. 
Abu jie neskaidrūs, lų pačių spąlvų, tos

vertus, nuo neatmenamų priešistorinių 
laikų niekas tarp jų skirtumo nematė, abu 
kaip vienas ir tas pats jadas vienodai bran
gintini, į‘ daugelio tautų tradicijas įėję, 
kaip šventas ar tautinis akmuo, iš kurio 
pridirbama daugybė puikių meno dirbinių 
ir papuošalų, ir dabar vien tik mokslinio 
tikslumo sumetimais pradėti skirstyti, ku
rie šių jado darbų yra iš jadito ir kurie iš 
nefrito, būtų labai nelogiška. Todėl taip ir 
palikta mokslas sau, o gyvenimo‘praktika 
sau, tuo labiau, kad jaditas ir nefritas po 
tuo pačiu jado vardu gražiausiai' išsitenka.

Nėra kito tokio akmens/, apie kurį būtų 
sukurta’tokia didžiulė literatūra. Vien tik 
Kinijos imperatoriaus Kao-Gung-jado ko
lekcijos katalogas “Sung”, išteistas 1176 
m., yra 100 skyrių-knyga. Iš visų ir visose 
kalbose apie J adą prirašytų knygų susida
rytų didelė biblioteka, bet>jado mėgėjams 
vis dar atrodo, kad dar mažą,, kad akmuo 
dar nepakankamai-ištirtas ir apie jį ne vis
kas surašyta, ir nėra metų, kad vienoje ar 
kitoje kalboje nepasirodytų- apie jį naujų 
veikalų ar senųjų- knygų-pakartojimų.

Akmens amžiuje jadas dėl savo tvirtu
mo buvo labai vertinamas' „ kovos kirvių, 
peiliu strėlėmir ietims smaigalių ir ki
tų ginklų gatnybaii Archeologai dr senienij 
kolekcionieriai tokių senienų> yra surinkę 
tūkstančius ne tik-jado šalyje Kinijoje, bet 
ir daugelyje kitų kraštui — Šveicarijos

priešistorinėse ežerų gyvenvietėse Ziuri- 
;cho,. Konstancos, Neuch’atal ir kituose ežė- 
.ruose, įvairiuose kitose vidurio ir vakarų 
Europos vietose, Mažojoje Azijoje, Nail- 
jojojė Zelandijoje,. Meksikoje, Kostariko- 
je, Venezueloje,, Hondūre, Kolumbijoje 
ir Ramiojo vandenyno archipelage. Kartu 
sue akmens amžiaus ginklais bemaž .visur 
yra rasta ano meto dievų, žmonių ir gyvu- 

!lių statulėlių ir kitų meno daiktų, padrib
tų iš jado su tokiu sugebėjimu^ir medžią* 
gos pažinimu, kad daugeliu šių darbų ga
lėtų būti išdidūs ir šiandieniniai \tų kraštų 
meistrai.

Kiniečiai pirmieji nustojo naudoti j adą 
barnų apyvokos daiktų ir ginklų gamybai. 
Iš vėliausiojo Kinijoje akmens amžiaus jei 
ir randama jadinių peilių ir kirvių, tai jie 
visi padirbti išskirtinai gražiai ir-puošniai, 
•greičiausiai skirti vadų pasipuošimui ar 
kulto reikalams. Taip, pat nėra abejonių, 
kad kiniečiai jadą. jau priešistoriniais lai
kais išskyrę į brangiausius krašte akmenis; 
.Kinietiškas jado pavadinimas,, kuriuo jis 
pažįstamas nuo neatmenamų priešistori
nių laikų, lietuviškai reikštų5— brangak
menis, o brangieji akmenys nemėtomi nei 
'kovos laukuose, nei virtuvėse.

f “ *

It iš tikrųjų jadas, kai^ mėgiamas ir 
branginamas akmuo niekur nesuvaidino 
meno dirbiniuose tokio reikšmingo vaid
mens, kaip Kinijoje. Užtenka bent pavir
šutiniškai peržvelgti Kinijos istoriją ir se
nųjų jado darbų rinkinius^muzėjuose, ir 
pamatysime, kad daug tūkstantamelėje 
Kinijos istorijoje nėra nė vieno žymesniojo 
sukrėtimo, triumfo ar posūkio, kuris vie
naip-ar kitaip neatsispindėtų kiniečių mi- 
niatūrinėse jado'Stovylėlėse, vazoseę lėkš
tėse, dubeniuose, sienų ornamentuose,

kardų rankenose ir kituose kūriniuose. 
■ Daugybė šių kūrinių attikti tokiu meistriš- 
. kurnu.ir tokia..kantrybe,, jog dažnu atveju 
...visa atrodo už vakariečių supratimo ribų.

Paskutiniųjų Kinijos sąmyšių metu 
daugybė.šių senų jado darbų pakliuvo į 
užkariautojų ir spekuliantų rankas ir atsi
dūrė vakaruose. Dabar jie brangenybė de
šimtyse muziejų^ir privačių-kolekcijų.. Vi- 

įšiems', kurie tik turime galimybių, pasi- 
įžiūrėti šių darbų New Yorko, Čikagos ir 
Londono muziejuose verta.

Jado vardas kilęs iš ispanų kalbos 
■piedra de la Kijada, kas išvertus reiškia 
-akmenį, raminantį-skilvio skausmus. Is
panai akmens pavadinimą greičiausia per
ėmė iš senųjų graikų, pasidarydami jo 
vertimą. O graikiškai senovėje jis buvo 
vadinamas nefritu, t y. akmeniu, gydan
čiu inkstų ligas. Nėra abejonių, kad se
nieji europiečiai tikėjo, jog jadas galįs tu- 
Tėti gydančiųjų galių, bet šio tikėjimo 
pėdsakai mums išliko-akmens varduose.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

TE R R A
Savininkai-¥-. ir^U. CIV1NSKAI

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

į TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, HL 
Triėf. 434-4660

t - — - ---------------------- - ---------------- - — • - -
• ■ ' - -

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j ienas”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS ‘LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rri STREET 
Ofiso folofu PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

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

Rez. tol. 2394683

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

Medical Building); TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

ANIS ROKAS
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
agalhi koįoms

ORTHOP E DUO S TECHNIKOS L AB.
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

I 
j

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

T.L: F Rentier 4-1882

M f) V ! M iii i J T

✓

—i_ SS
PERKRAUSTYMAI

telefu P Respect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieni a i «į 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DK. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razidu 388-2233 
OFISO VALANDOS. 1970 M. MODELIAMS

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th P L WAlbrook 5-8063 

■9

RADINSKA'
SUMAŽINTOS

auiracL, penktadienį nuo 1—5, treč. 
ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrifiias

DU EDMUND L CIARA
27uy W. Sišt STREET

Tolu GR 6-2400
d. pagal susitarimą: Pirm., ketv.

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

K
1 ■■ ’■

šeštai 10—2 vai.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Rez. GI 841873

DR. W.M. EiSIN-EiSINAS 
, AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
.6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DAR VIENA
EKSKURSIJA

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso lei.:- 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: pirmad.. ketvirtai, 5—8,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
? GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: -Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

šių metų 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 BASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMETRISTAS

KALBA .LIETUVIŠKAI
, 2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. "Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND. AVE. 

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

! HOME INSURANCE

Calk Frank Žapolis 
32087a W. 95th St. 

GA 4-8654

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. ČL 4-1050

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
. Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-619$ 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-2122 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

— Aukščiausia vandenyne 
banga užrašyta 1933 metais va
sario 6 d. buvo 112 pėdų.

•— Brangiausi kvepalai Ado
ration $185 už pusę uncijos, 
gaminami Cadiz, Ispanijoje.

— Dešimties pėdų elektrinis 
ungurys (vij ūnas) paleidžia 
650 voltų stiprumo smūgį, ku
ris užmuša žmogų, esantį 20 
pėdų atstu.

_ Didžiausia moteris buvo 
Ane Pullard 7 pėdų 9^4 nykš
čių aukščio.

— Didžiausia žuvis — bangi
nis rasta Capetown (Afrikoje) 
buvo 53 pėdų, svėrė 70,000 
svarų.

— Didžiausia žvaigždė Epsi
lon Aurigae B — jos skersmuo 
2,500 milijonų mylių.

— Giliausia vandenyno vieta 
Marianų salyno pakraštyje 36,- 
198 pėdos. Iš laivo mestas ru
tulys truko 63 minutes iki- pa
siekė dugną.

— Ilgiausius plaukus augina 
Indijos vienuolis Svami Paoda- 
sanadi 26 pėdas.

— Ilgiausiai gyveno arklys: 
Topolino, Italijoje — 51 metus.

— Ilgiausiai gyvenęs žmogus 
buvo Christian J. Drackenberg, 
Aarchus, Danijoje 145 metus 
ir 326 paras.

— Karščiausia žemėje vieta 
— 135 laipsniai yra San Luis 
Patosi, Meksikoje.

— Lietingiausia -vieta žemė
je yra Oxford, Anglijoje; 1682 
metais gegužės 31 per 12 minu
čių prilijo 24 nykščius (inčus).

— Mažiausias žmogus — 19 
metų, 23 nykščių, svėrė 9 sva
rus, buvo rastas Olandijoje.

— Saulė su savo palydais — 
žeme ir planetomis, kometomis, 
skeveldromis skrenda artyn 
Vegos žvaigždės 612,000 my
lių per valandą greičiu.

— Sausiausia žemės vieta 
yra Calama, Čilėje — niekada 
nelyja.

— Stipriausius svaigalus ga
mina Lenkijoje — Vodka 194 
laipsnių stiprumo.
. — Smarkiausias žemės dre- 
bėjimas buvo .1550 metais sau
sio^ d; -Kinkos žemėje, šensi 
apylinkėje — užipušė 830,000 
žmonių. -

— Sunkiausias žmogus buvo 
Robert E. Hughes Monticello, 
Illinois, — svėrė 1,069 svarus.

— šaūlčiausia vieta žemės 
paviršiuje yra Verchojansk sri 
ty, Sibire— 94 laipsniai že
miau nulio.

— Visoje žemėje sausumos 
tėra 29%; 71% yra vanduo.

— Žaibo storis plonesnis ne
gu pusė nykščio.

— žemė skrenda apie Saulę 
66,690 mylių greičiu, kelio il
gis 584 milijonai mylių.

PETRAS SIJONĖLIS Susirinkimų ir parengimu

EVDEIKI

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

Kiek kaštuoja 225 tikėtai
Chicagos trafiko teisinas už 

er dvejus metus neišpirktus 
15 trafiko tikėtus priteisg

Į Charles Murphy, 25, sumokėti 
už kiekvienų po $25, bendrą 
sumą $5,375. Kartu su 31 kitais 
“pavėlavusiais apsimokėti, tei
sėjas miesto kasai inukasavo 
$29,080.

Murphy aiškinosi esąs "vedęs 
su vaikais ir uždirbąs tik po 
$125 savaitėje, dėl to teisėjas 
leido baudų išsimokėti dalimis.

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiaiįsiie* gėlės ir vainikai, antka 

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

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 rugpiūčio 16 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų. ‘

— Amerikos Lietuviu Piliečių Klubo 
mėnesinis susirinkimas rugpiūčio 16 
dieną neįvyks, nes tą dieną vyks 
‘Naujienų” piknikas. Susirinksime 
rugsėjo 20 dieną.

Rožė Didžgalvienė

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

STANLEY BUTĖNAS
Gyv. Memancee, III. Anksčiau gyv. Chicagoje

Mirė 1970 m. rugpiūčio 13 d., 8:00 vai. vakaro, sulaukęs 76 metų
1

J

j amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Pusviškių km., Traupės vai., Panevėžio 
apskr.

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stelle (Burbulytė),* 2 dukterys —Helen 

Carlton, jos vyras Kraut ir Lillian, brolis Walter Butėnas, gyv. Mon
treal Canada, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Kęstučio Klubui ir Chicago Flat Janitors Union Local 
Nr. 1.

Sekmadienį 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71st Street. <

Pirmadienį, rugpiūčio 17 dieną 11 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios ĮAssuption kapines, Winfield, m.

Visi a. a. Stanley Butėnas giminės, draugai ir pažįstami nuošir- £ 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 476-2345.

Milijonas nemokamų . pietų
Chicagos miestas tikisi atei

nantimėnesi priskaityti iki pil 
no milijono pietų, kurie eilėje 
valgyklų nemokamai yra duo
dami “badaujantiems’’ čika- 
giečiams. ARA Services, pie
tūs teikianti kompanija, pareiš 
kė, kad nuo tos programos 
pradžios, balandžio 28 dienos, 
iki šiol jau išdavė 807,8-10 ne
mokamų pietų.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6Telef.:

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kwb8e T-MM

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

Telefonas: LAfayette 3-0440

I

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

ALEKSANDRAS JUOZAPAVIČIUS
Gyv. 6918 Sč>. Artesian Avenue

Mirė 1970 m. rugpiūčio 12 d., 4:30 vai. popiet, sulaukęs 80 metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kvėdarnos valse.

Amerikoje išgyveno 19 metų.
Paliko nuliūdę: Kogelių ir Jonušaičių šeimos bei kiti giminės, 

draugai ir pažįstami.
> * Priklausė Lietuvos savanorių - kūrėjų sąjungai,’šv. Vardo ir Al

torių puošimo draugijoms ir Tauragės klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue. ■ ’
Pirmadienį, rugpiūčio 17 . d. 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

i šv. P. Marijos Gimimo parapijos /bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Aleksandro Juozapavičiaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ^siose laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Kogelip ir Jonušaičių šeimos-ber-giminės.

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

15 metų mirties prisiminimas

vJUKftOOZIAi IR -BRANGtNYBftl 
Pardavimas ix Taiiyma* 

2644 WEST *Wi STREET 
Tet.s REpuMIc 7-1641

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
narių automobi 
Uų, gyvybės, sveį 
katos ir biznio.

Patogios iisimokė 
įimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
645S 5a. Kedzia Ave. PR 8-2233

Didelis pasirinkimas įvairiu Pre" 
kiy. Automobiliai, ' šaldytuvai, 

maistas, pinigai

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 .West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5?2787

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi, auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

JUOZAS (JOE) JURAITIS
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

ŠVIESIOS ATMINTIES
STEPONAS TVERIJONAS

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 1955 
metais. Jis gyveno Chicagoje, 
6433 So. Talman Avė. Jis gimė 
Lietuvoje, Darbėnų valsčiuje. 
Gyvybės šviesa užgeso amžinai, 
širdžiai neišlaikius.

Velionį prisimena žmona Mar
celė Tverijonas, dukrelė su šei
ma, brolio dukros — Bronė ir Na
talija su šeima; sesutė Monika. 
Lietuvoje liko švogeris Stanislo
vas, brolienė Verutė, brolienė 
Onutė su šeima; Stankūnai, Albi- , 
na čirvinskienė su šeima ir daug 
kitu giminių bei draugų.

Jau prabėgo 15 liūdnų metų, 
kai palikai mus amžinai. O, kaip 
skaudu prisiminti paskutinę atsi
skyrimo valandą. Aš Tavęs, ma
no brangusis ir mylimas vyre, 
niekuomet nepamiršiu. Mano 
širdy liko amžinai nepagydoma 
žaizda ir brangus tava prisimini
mas. Koks skaudus likimas...

Tavo kapą puošia granito pa
minklas ir nevystančios žydinčios 
gėlės.

Už a. a. Stepono Tverijono sielą bus atnašaujamos šventos mišios 
Gimimo Panelės Šv. parapijos bažnyčioje šeštadienį, rugpiūčio 22 die
ną, 7;30 vai. iVto. Tą patį rytą Tėvu Marijonų ir Tėvu Jėzuitų fcoply- 
čfose, o seselių kazimieriečių ir kitose bažnyčiose vėliau.

Prašau gimines, draugu s ir kaimynus ateiti į pamaldas, pasimelsti 
už a. a. Stepono Tverijono sielą ir atvykti į namus pusryčių.

Gilaus skausmo suspausta prisimena
Žmona Marcelė Tverijonas Tiškevičius

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1AA1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Assoc iacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

•BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-14)C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
ISKELBKITĖS NAUJIENOSE
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— /?. Gregg, V. Snukis, E. Ev
ans, P. Vilkelis, F. Raudonis, 
W. Kareiva, B. Gramont, J. Ba
cevičius, B. Klemka, S. Balze- 
kas JR. ir Dr. J. Jerome sudaro 
Lietuvių Prekybos Rūmų Gol
fo dienos (komitetą. Metinė 
golfo dien bus rugpjūčio 19 d. 
9 vai. ryto Silver Lake klube, 
Orland Park, Iii. Vakarienė 
įvyks 7 vai. vakaro. Rūmų pir
mininku vra Kazimieras G. 
Oksas, šio komiteto pirm. R. 
Gregg.

— Vilija Dailidkaitė, Tadas 
Grandys, Živilė Keliuotylė, Re
gina Petrauskaitė, Živilė Nupi- 
gaudaitė,' Kristina Stankutė, 
Alma Valaitytė, Raimondas 
Banas, Bertha Brinaitė, Linda 
Jonikaitė, Rūta Juškaitė, Vyte
nis Kuraitis ir Aldona Marcin
kutė, baigė penketukais Illi
nois universiteto Circle cam
pus pavasarinį semestrą ir yra 
ijrašyti į Dekano garbės sąra
šus. Jie yra iš Marquette, Bri
ghton-ir Gage Parko apylinkių.

■— Helen Račkus priklauso 
prie Garfield Ridge pagražini
mo draugijos kuri dabar rūpi
nasi, kad miestas greičiau pra
dėtų Archer — Pulaski gimna
zijos statybą. .Atkreipimui dė
mesio draugija pasiuntė merui 
Richard J. Daley didžiulę, lėlę 
ir paauksuotą kastuvėlį su ati
tinkamais įrašais. Tą lėlę pa
darė H. Račkus.

I
I

Solistas ALGIRDAS BRAZIS
Naujienų piknike lietuviškas dai
nas dainuos dainininkas Algir
das Brazis. Jam akompanuos 

George Jonikas.

— Adv. Frank Savickas (D. 
— 27) praneša, kad seimelyje 
priimtas Honistead exemption 
įstatymas, kuriuo sulaukę 65 
melus turi teisę sumažinti 1,500 
dol. nuosavybių Įkainuotą su
mą, jau veikia 1970 metų mo
kesčiams.

— Stan. Domikaitis, John 
Yerkes ir Ray Kernagis įeina 
į Marquette Parko apylinkės 
jaunių beisbolo All Stars rink
tinę, kuri vyks į tautines rung
tynes, Charleston, Va.

— Balzeko muziejaus biule
tenis 1970 m. Nr. 16 duoda visą 
pluoštą žinių apie savo veiklą. 
Gausu iliustracijų. Pirmame 
biulet. pusi. (Museum Review) 
įdėtas architektų tėvo ir sū
naus Mulokų paruoštas naujam 
muziejaus priedui planas. Pa
skelbti asmenų . vardai, kurie 
pirko “plytas”. naujam muzie
jaus skyriui statyti. Plytų va
jus tebeeina. Viena plyta kai
nuoja $10.00. Sąraše yra tokių 
muziejaus draugų, kurie pirko 
po 100 ar daugiau plytų. Be to, 
paskelbta platus sąrašas žmo
nių, kurie davė muziejui ver
tingų eksponatų bei knygų.

RUSTIC FENCING
Direct from Cedar Mill Farm. 

Stockkade, rail, picket & cedar weave 
fences.

- Farm phone KE 2-6752 
Chicago HI 5-0327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS *

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

Infliacija skaudžiai kanda
Kilančios kainos daug ką 

verčia susiveržti diržus ir iš
mokti taupumo, kad būtų gali
ma priprasti prie nemalonios 
padėties. 8 iš 10-ties Amerikos 
šeimų keičia pirkimo 'papro
čius, t. y. bando pirkti piges
nius maisto produktus, kad bū
tų galima su vidutinišku už
darbiu išsiversti. Vidutinis ei- 

I linio darbininko uždarbis esąs 
nuo 6 iki 7 tūkstančių dolerių 

per metus. Tačiau yra ir to-
P1RKITE JAV TAUPYMO BONUS šeimų, kurios turi dvigu-

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. Haljted St., Chicago, ill. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES

Passbooks 

572% 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

1
INSURED

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 6Q632 e

bai daugiau metinių pajamų, 
pvz. $13,500 per metus,’ o de
juoja, kad nebegali “žmoniškai 
pragyventi”! Yra sena ameri
kiečių patarlė: “Ne tas svarbu, 
kiek uždirbi, bet svarbu, kiek 
sutaupai”. M. Š.

Paežerės festivalis 

prasidėjo
Į Chicago atplaukus prancū

zų karo laivui, tryliktasis me
tinis dešimties dienų Paežerės 
festivalis prasidėjo viena die- 

skelbta. 
komen- 
42 jau- 
ik atei-

na lanksčiau negu 
Prancūzų fregata su 
dantų, 12 karininkų, 
niais ir 105 jūrininkais
nančio ketvirtadienio pririštas 
Chicagos upėje ties Merchan
dise Mart.

Festivalis 'prasideda ši šešta
dienį nuo 2 vai. po pietų oro ir 
vandens parodomis prie Rain
bow w Beach. Sekanti oro pa
roda bus sekmadieni nuo 2 vai. 
popiet Lake Shore parke.

Kas bepamena Specką?
Circuit teismas Chicagoje 

nusprendė, kad iš reikalauja
mos 2.1 milijono atlyginimo 
sumos $38,300 būtų dabar iš
mokėti astuonių 1966 metais 
nužudytų ligoninės slaugių stu
denčių gimiųėms ir gyvai išli
kusiai filipinietei slaugei Co- 
rason Amurao, kuri dabar vra 
ištekėjusi ir turi Atienza pa
vardę. Ši suma išieškoma iš 
dviejų saliūnų, kuriuose žudi
kas Richard Speck girtuoklia
vo prieš atlikdamas savo žvė
riškiausią darbą.

Speck yra nuteistas i elekt
ros kėdę, bet ir šiandien tebe
gyvena kažkurio kalėjimo mir
tingųjų narve.

Prašo atleisti Hoover
Šimtas žymių čikagiečių nu

siuntė prezidentui Nixonui pe
ticiją, prašydamas atleisti FBI 
direktorių Edgar Hooverį arba 
pareikalauti, kad jis atsipra- 
šytij dėl to, kad jo agentai esą 
nusiklausė negrij civilinių tei
sių kovotojo Martin Luterio 
Kingo “meiliškus” dalykus, 
apie kuriuos dabar tūlas auto
rius rašo knygą. “Kingo pri
vatus gyvenimas neturi nieko 
bendro lyginant su jo milžiniš
ku įnašu mūsų gyvenimui”, ra 
šo peticijoje.

GAUSIM SKANAUS
LIETUVIŠKO MAISTO

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

pa-

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

------- ~~~~—--------------------

HELP WANTED — MALE 
Darblninky Reikia

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

For appt call 671-2590
; Mr. REES

Car necessary for transportation. •

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

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
84%

JOURNEYMEN
MACHINISTS

VTL Bullard — A.T. L. & Fostermatic 
— Turret, Lathe i— Multispindle, 
operate & set up. If you qualify? — 
there’s a job for your. Vacation & 

Hospitalization, steady work.
APPLY

River Grove, DI. 60171

WEIL PUMP CO
1530 N. FREEMONT ST. 

CHICAGO. ILLINOIS 
MI 2-4960

Mac

Call immediately for an interview

GL 3-6813 DRAFTSMAN - STRUCTURAL

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. at, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREJPKTTtS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
’ PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL v Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. PRospect 8-2233

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

» —----------—...—------- -------------------------------------

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 lietuviškų dešrų, kopūstų 
ir paruoš įvairių sandvičių. Bus 
šviežių pončkų, saldaus pieno ii 
aromatiškos kavos.

Kviečiame atvažiuoti pietauti 
į pikniką. Komisija

NAUJIENŲ PIKNIKO
BENDRADARBIAI

i; Muziko Str olios atsiminimai |
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.

‘'in. _ .’ -■

Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

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

Sekmadienį, rugpjūčio 16 
Bučo sode vykstančiame NAU
JIENŲ piknike dirbs:

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

Komisija Piknikui Ruošti

d.,

Wi

į NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— SATURDAY, AUGUST 15, 1970 .

1.
2.

6.
7.
8.
9.

10.

13.
14. REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 

KURTE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

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

Manufacturing Concern.
ACME FRAME PRODUCTS

501 W. HURON - • 
SU 7-1875.

Ask for Mr. FURER.

NAMŲ ŠEIMININKĖ 
Virimas ir bendra namų ruoša. 2 vai
kai, 11 ir 13 metų. 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 typist 
with at least 3 yrs. experience in CPA 

firm. Small, congenial offices. 
Excellent benefits.

782-2686

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

Apply
SURF & SURRY RESTAURANT 

5000 South Shore Drive 
NH 3-4900

HOUSEKEEPER
Live in lovely home.

Private room, bath & T.V. Small
family. Good pay. References.

Call collect evenings
835-1657

LIVE IN RELIABLE WOMAN. Hou
sekeeper - childcare. 4 children, 3 
school age & one infant. Other help, 
own room, top salary & home for 

right person. Wilmette# 
Call between

(312) 236-3170 9 A.M. til 5 P.M. 
Mon. trough Friday.

WIG STYLIST 
Must Be Experienced 

Tel. 
622-4120

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS. atskiras įėjimas, gali valgi 

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

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIU BU
TAS suaugusiems geriausioje Bridge- 

porte vietoje. Tel. 847-4318.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIU BU
TAS antram aukšte suaugusiems.

Cicero. Tel. OL 6-5041.

REIKALINGAS MAŽAS BUTAS. Tu
rintieji tokias patalpas, orašomi pa

šaukti tel. RE 7-2188

MAŽAS MIEGAMAS KAMBARYS. Ga
lima naudotis virtuve. Prie 32 ir Mor
gan gatvių. Skambinti po 5 v. vakare. 

254-8672. •

IŠNUOMOJAMAS erdvus ir patrauk
lus 6 kamb. anstatvtas ar be baldu 
*—4 miegamųjų bufas suaugusiems, 
Marquette Parko anvlinkėie nuo rug

sėjo 1 d. Tel. 776^76.

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

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Sk).

STEEL
Expanding Company — Good Bene

fits, Steady Work.
JONES and BROWN CO.

568 Winthrop, Addison, Ill.
543-4710

TRAILER MECHANICS
Experienced only. 40 hours 

week. Steady work.

CaU BEN or ROY
247-2990

a

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

lag

FOLDER OPERATORS
Someone capagle of handling 

enamel stock on Cleveland 
Dexter machine.

Call
637-2715 /

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

$3.50 HOUR TO SS.OO HOUR 
j FOR TOP

• LAYOUT MEN
• FITTERS

• MECHANICS.
Contact Mr. Barlow 

INLAND FABRICATORS, INC.
447-7020

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

PORTERS 
Steady 5 days per week. 

Apply in person.

71 E. MADISON

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

125 AKRŲ FARMA

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

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

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

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

“ANKSO KASYKLA”

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

gamus tvirtas mūras. Gražūs Įrengi
mai garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500.’

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 
Parke. $43,000.
: PINIGŲ ARUODAS.- $ll,OOO.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. ■,
į PAŽIBA, 5. butų mūras žaliam 
I Marquette Parke. Teiraukitės asme-
niškai.- Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 BUTŲ MŪRAS. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūroGera proga darbščiam asmeniui. Naš-___

lė turi pigiai parduoti. įmokėti 1,000 garažas, gera vieta Po derybų — 
dol. Pilna kaina tik $9,500. 2 aukštų $44,000.
apkaltas namas Pirmame aukšte krauj 9 KAMBARIŲ 12 metu fabrikanto 
tuve u- 3 kambariai, šildomi karstu rezidencija 5 miegamieji, 2 vonios, 
oru alyva. 4 kambnai 2-ram aukšte, a
gazu

rezidencija.' 5 miegamieji, 2 vonios, 
graži vieta. Apie

j Valdis Real Estate
17051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200 
I APYNAUJIS 3 BUTŲ MŪRAS, ši-, 

luma gazu, aliuminijaus langai iflatuš 
sklypas Gage Parke. $47,OGO. -’į

PARDUOS naują 8 butų namą Mar-( 4 BUTĄI. 5-tas rūsyje, mūrinis, 
cjuette Parke. $14.200 pajamų. Lais- Aliuminijaus langai. 3 automobilių 
vas butas. HE 4-2323. mūro garažas. Gražioj Marquette Par-
-------------------------------- ------------------ - ko vietoje. $47.500. į

6 KAMBARIU MŪRINIS ^GA- 
LOW. šiluma gazu. Alium

apšildomi, 
kieme. »

29-tos ir Quinn apylinkė.

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

BY OWNER. Modern 2 flat brick, 6 
rooms each. Lo. 30’s. Many extras. Q65th & Artesian gai-.? automobiliu muro gar®

Cafi 436-5135.
ar-

quette Parke. $21.000.
■ —GRAŽUS 4 BUTU 

___  netinės virtuvės, nauja šiluma'
AR JUMS REIKALINGAS NAMAS? Aliuminijaus langai. 2 a ' ‘ *nis 

garažas. Geros pajamos. tte
Parke. $54.500.

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS fct- 
auette Parko ribose. Labai p^ėininia 

'kaina. M r

ATDARAS SEKMADIENĮ
NUO 2 iki 5.

Galima tuojau užimti. 
Nedidelis Įmokėjimas FHA.

2025 WEST 69th ST.
(Netoli Damen Avė.)

miegamųjų mūrinis namas. Pilnas
rūsys. Gazu varomo oro šiluma. Pla
tesnių informacijų kreipkitės telefo

nu 282-0548 arba 449-6417.

3

(ŽAVUS BARGENAS
NUOSTABI 6 kambarių Colonial sti
liaus mūro rezidencija, labai nepa
prasta, labai miela. labai gerai nutei- 7 # ♦ V v <| ♦

- 3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321 X

‘ —II.- ■ ; .» . .

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

It M

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454
Gražus 9 kambarių ranch tipo mūri- kianti, ir dvelkiantį išdidumu. 3 dvi- 
nis namas. Geros, modernios darži- Subi miegamieji, iškilmingas valgo- 
nės, 2 šilai, pastogės. 33 akrai kornu masis. Pilnas beismantas su pilnai 

- - - - * Įrengtu baru. 2 mašinų mūro gara
žas, 40 pėdų sklypas. Netoli 67-tos ir 
Pulaski. Atsiliepkite j savo sapnus ir ,—-r------- ,
svajones pašaukdami stebukladari, i DIENI 1-—4^yaį popiet. Gerai islal- 

Skambinkite MICHAELS dabar! ’ ‘ "
Kalbame lietuviškai

254-8500

eina su pirkiniu. 
Patogi vieta prie gero kelio. 

Kaina $58,000. 
R. 'ROGALA 

Rte. 4. Allegan, Mich. 
Phone 673-3126

PIRMOS RŪŠIES
PIENO ŪKIS 

200 akrų lygaus paviršiaus žemė, 
akrų dirbamos, 39 specialiai kukurū
zams. Labai gerame stovyje 8 kam
barių, 5 miegamųjų namas su 1% vo- 
i ’
23 plieno ramsčiai, puiki pieninė, šilo 
ir kiti reikalingi pastatai su požemi
niais kabeliais. Viskas prie gero ke

lio, 2 mvlios iki miesto.
$37,000.

WHITEMARSH REALTY
Box 353. CASCADE MT. RD. 

PORTAGE, WIS. 53901

150

BY OWNER Marquette Park. Brick 
building with 2 stores (beauty shop 
and barber shop) and modern apart

ment Call BE 8-2161.

59-TA IR NAGEL AVE.
. j - . -- , ,, . Puikus, beveik naujas 5% kambariųnjos ir modernia virtuve. 2 daržinės, mūrinis su 3 dvigubo dydžio miegamai- 

nlionn T-ameAiai ninlri menino wiln PuOŠnUS panellUOtaS beismontas 
su dekoratyviu akmens baru. 2 ma
šinų garažas su dengtu patio - prie- 
gonkiu. Dar daug visokių priedų, o 
kaina tik $30,900. Vardan savosios lai

mės skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

MISCELLANEOUS • 
JvairOt Dalykai BRIDGEPORT

Parduodam gabiam žmogui mūrini — 
6 po 4 kambarius. 3 kambariai rūsyje 
ir 5 antomobilių garažas. Senatvė 
verčia parduoti. Tuščias butas, savi-

siūlymas nebus atmestas. Savinnik'as.

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

436^970

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS*

OPEN SUNDAY, 1—4:30 
3111 No. MAJOR 

■ 6-ROOM. 3-BEDROOM BRICK. 
Extras. Schools, church, shopping. 

Belmont — Central area. $31,900.
BY OWNER
BE 7-6491

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI > SEKMA-

kytas 6 kambariu 3 miegamu namas. 
6046 So. CAMPBELL AVE. 

Tel. PR 8-2236

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Jr 
stogų rinas (gutters). Darbas, atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir , 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING A 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 arba 
naujus idedame.

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

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


