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. kranto, žinomas tik vienas atsitikimas, kad kaliniui menamai pa
vyko iš Alcatraz pabėgti.

Kai federalinės valdžia ]

y ėsiau.
Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:44

“Pekino klika”
MASKVA. — Kurį laiką

ALCATRAZ SALOS “OKUPANTAMS”....... . .. . . . J «

Britu lakūnas, išbandęs naujausią karo lėktuvą, paspaudžia mygtuką ir iškyla į padanges. Lėk
tuvo mechanizmas taip padarytas, kad lakūną iškelia su sėdyne.
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TITO ŽVALGYBININKAS VATIKANE
Vatikano kolaboravimas su komunistais

VATIKANO MIESTAS. — George Weller, Chicago Daily
News užsienių skyriaus bendradarbis, čikagieciams pažįstamas 
savo palankiais Chicagos lietuviams reportažais iš Romos byloje 
su arkidiocęzija Kazimierinių kapinių, lietuvių kalbos bažnyčiose 
ir parapinėse mokyklose reikalais, Daily News straipsnyje 
“Clouds over Pope” rašo:

Vatikano ir Belgrado mainai

Ramybės neduodantis spekt
ras (vaiduoklis) gąsdina nau
jąjį susitarimą tarp Jugoslavi
jos prezidento Tito ir popie
žiaus Pauliaus VI. Tas vai
duoklis yra pagrobtas prelatas.

Jugoslavija ir Vatikanas pra
eitą penktadienį po eilės metų 
derybų atnaujino pilnus diplo
matinius santykius.

Tito savo Romoje sėdinčiam 
ambasadoriui, buvusiam Jugo
slavijos kontržvalgybos virši
ninkui Viekoslav Cvrlje laimė
jo geresnį nusiklausymo (šni
pinėjimo) postą.

Popiežius gi Belgrade laimi 
atsibėgėjimo atsparą savo kam
panijai, kad Katalikų Bažnyčia 
būtų tolerantiškiau priimama 
Geležinės Uždangos kraštuose.

Prelato Dragahovičiaus
, pagrobimas

Tačiau šį laimingą susitari
mą persekioja nepatogus buvi
mas vieno (tegul ir užkulisiuo
se)-kankinio, pridariusio tarp

I

;*

? malonumų negu “bet kąs kitąs: 
-jis yraKroatijos prelatasmon

sinjoras Kruno Glav Dragario- 
vič. Jis yra komunistų kalinys.

Oficialiai kunigą ■ politinio 
persekiojimo metai Dunojaus 
pakraščiais tariamai yra pasi
baigę. Bet Draganovičius tebe
sėdi Sarajeve naminiame areš
te. Sarajevo yra Jugoslavijos 
kalnų miestas, kur prasidėjo I 
pasaulinis karas.

Greičiausia, kad Cvrljės ofi
so Vatikane nurodymais Dra
ganovičius prieš trejus metus 
Jugoslavijos slaptosios polici- 
jos buvo pagrobtas* iš Italijos.

Kodėl Vatikanas “nurašė” 
Draganovičių

Vatikane Draganovičius yra 
laikomas "nėsanti asmenybė”. 
Nuo jo pagrobimo dienos Vati
kano laikraštis Osservatore 
Romano nė sykį nėra paminė
jęs jo vardo, nepaisant .to, kad 
prie popiežiaus Pijaus XH jis 
buvo direktorius Biri jos kole
gijos,“ kurioje buvo apmokomi 
kunigai Kroatijos parapijoms. 
Vatikanas ir Jugoslavija turi 
skirtingas priežastis tam, kad 
neko nebūtų kalbama nei rašo
mą apie Draganovičių.

Per metų metus kroatų tau
tininkų sąjūdis buvo tradicinis 
serbų priešas. Viena priežastis, 
kbdėl Tito 1966 metais pasirin
ko slaptosios policijos agentą 
pasiuntiniu prie Vatikano, bu
vo jo noras įsteigti kontrcentrą 
akcijai prieš išorinę opoziciją. 
Draganovičius (kaip kroatas) 
savo postą Vatikane naudojo 
pogrindžio susisiekimui, padė
damas kitiems kroatams pabė
gti į Argentiną.

Jugoslavai ėmė daryti pa
stangas išplėšti Draganovičių 
iš Romos netrukus po to, kai jis 
ten atbėgo iš Jugoslavijos. Jis 
buvo asmeninis sekretorius 
kroatų arkivyskupo Zagrebe, 
kardinolo Alois. Stepinac, kurį 
1952 metais nuteisus kalėjimu 
įvyko santykių nutraukimas 
tarp Tito ir Romos. Draganovi-
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Komp. Karosui 80 metų
Muzikui, kompozitoriui Juo

zui Karosui š. m. liepos 16 d. 
sukako 80 metų amžiaus. Jis 
yra gimęs 1890 m. Anykščių 
valsčiuje, Spraguičio vienkie
my. Muzikos mokėsi pas J. 
Gruodį. 1921 m. įstojęs į Rygos 
konservatoriją Karosas ją bai
gė įsigijęs dvi specialybes: var
gonų ir kompozicijos. Nuo 1930 
m. įsikūręs gimtojoje Lietuvo
je, Karosas pradėjo dirbti vals
tybiniame radiofone Kaune, be 
to, vadovavo “Dainos” draugi
jos chorui. Nuo 1935 m. Karo
sas kelerius metus dirbo Klai
pėdoje, vadovaudamas muzi
kos mokyklai, dėstydamas 
chorvedybą, vesdamas vargonų 
specialybę. Vokiečiams 1939 m. 
užėmus Klaipėdą, Karosas. su 
muzikos mokykla išsikėlė, buvo arba pagauti beplaukiant arba prigėrė nepasiekę
Šiaulius, bet nuo 194o m. jis; -
vQ Klaipėdoje, pedagoginėje 
veikloje dirbęs iki 1956 m. Jis 
vėl vadovavo muzikos mokyk- 

vėliau buvo-mokyi©jtL ; šsž
1956 m.Įsikūręs v Vilniuje, [tai ten pasiliko visi pastatai 

Karosas visą laiką, ir ligšiol, 
ugdė choro dirigentų kartą. Jo 
mokiniai veikia įvairiuose Lie
tuvos miestuose bei vietovėse. 

’ Jo muzikinė kūryba — plati. 
Yra sukūręs visą eilę populia
rių dainų, kaip “Linelius ro
viau”, “Vai žydėk, žydėk balta 
obelėle” ir kt. Jos mieliau at
liekamos bei klausomos ,negu 
Karoso kūriniai, kurių tikslas 
— atžymėti kai kuriuos naujo
sios santvarkos Lietuvoje įvy
kius ar bolševikų vadus. (E)

PRADEDA PRITRUKTI VANDENS
SAN FRANCISCO. — Jau praėjo devyni mėnesiai kaip indė

nai “okupavo” pagarsėejusią Alcatraz salą, kur per daugelį me
tų buvo kalinami patys pavojingiausi kriminalistai. Tai buvo vie
na pačių saugiausių vietų, — saugiausia tuo atžvilgiu, kad iš jos 

. beveik neįmanoma buvo kaliniams pabėgti; Visi, kurie bandė pa-

HENRIKAS NAGYS GAUS 
TŪKSTANTĮ

Kapucinų komuna
DEN HAAG, Olandija (dpa).

— Penki Olandijos vienuoliai 
kapucinai, kurie jau dvejus 
metus gyvena samdytame pri- 
važiame Utrechto miesto bute, 
pasiskelbė, kad nuo šio rugpjū
čio 12 dienos į jų “komuną” 
įsijungia dvi seserys vienuolės
— 30 ir 32 metų amžiaus, ku
rios pereinančios į tą patį ordi
ną. Tuo būdu pačioje Utrechto 
arkivyskupo pašonėje įsisteigia
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IZRAELIO DALINIAI PUOLĖ PARTIZANUS LIBANE
JAV pataria Izraeliui nesiginčyti, bet 

tuojau pradėti taikos derybas
WASHINGTONAS, D. C. — Valstybės Departamentas ofi

cialiai paskelbė, kad JAV karo vadovybė siunčia lakūnus tikrinti 
judėjimą Suezo kanalo zonoje. Egipto padangėse dažnai praskren
da specialūs Amerikos lėktuvai, kurie turi priemones pastebėti 
kiekvieną karo jėgų judėjimą. Amerikos lakūnai pradėjo tikrinti 
Suezo kanalo zoną nuo rugpiūčio 8 dienos.Ofiso įrengimas kainavo 40,000 dol.

WASHINGTONAS. — Kon- 
gresmanas H. R. Gross (R. 
la) įteikė Atstovų Rūmams ra
portą, kad vidaus reikalų sek
retorius Walter Hickel - sąvo 
ofiso papuošimui išleido $40,- 
000. '

Vien tik sekretoriaus naujas 
stalas kaštavęs $1,795; ant 
grindų ..paklotas kilimas,, kurio • 
kiekviena ketvirtainė pėda kaš
tavusi po $56.25. Iš Seattle iš
rašytas kambarių dekoratorius 
už ofiso išplanavimą paėmęs 
$7,00; nauji baldai kaštavę 
$27,000. Sekretorius Hickel 
yyr. dekoratoriui mokėjo- po 
$35 valandai ir jo padėjėjams 
po $20 valandai.

Pernai nedidelė grupė jaunų 
indėnų (daugiausia studentų), 
“okupavo” Alcatraz salą ir įs
teigė lyg savo centrą Valdžia 
nesipriešino, kad toje saloje 
būtų įsteigtas indėnų kultūri
nis centras. Tačiau ji nesutiko, 
kad sala būtų paversta indėnų 
.politinio sąjūdžio centru. Buvo 
naudojamos visokios priemo
nės indėnams iš salos išgyven
dinti, bet tie pasiryžo savo “te
ritorijos” neužleisti.

Tačiau dabar įsitvirtinę sa-1 
loję indėnai susidūrė su labai 
rimta problema: būtent van
dens trūkumu.. Anksčiau salą

Liet. Rašytojų Draugija 1969 vandeniu aprūpindavo specia- 
$1,000 premiją_ paskyrė.lūs laivas. Prieš mėnesį laiko 

tas laivas vandens jau nebe- 
pristato. Vandens trūkumas 
gali priversti indėnus salą ap
leisti, nes nors aplinkui ir yra 
vandens, bet tai okeano van
duo, kuris naudojimui netinka.

Kalifornijos kongresininkas 
Philip Burton spaudžia federa- 
linę valdžią,- kad ji pagaliau 
ginčą su indėnais baigtų ir sa
lą jiems užleistų. Siūlo jis tą 
salą indėnams parduoti už 24 
dolerius. Iki šiol valdžia vis 
dar nuo savo sumanymo pa
versti salą nacionaliniu parku 
neatsisako. -

Burton, siūlydamas salą par
duoti už 24 dolerius, pareiškė, 
jog už tą sumą 1692 metais Pe
ter Minuit tą salą nupirko iš 
Canarsee indėnų. Tad, esą, te
gul jie dabar už tiek pat tą salą 
atsiperka.

m.
Henrikui Nagini už poezijos 
knygą “Broliai baltieji aitva
rai”.

Atsiųstų darbų vertinimo ko
misijoje buvo Alė Rūta, Ber
nardas Brazdžionis, Alfonsas 
Gricius, Jurgis Tininis ir Pra
nas Visvydas. Premija bus įtei
kta rugsėjo 4 d. Toronte.

čius buvo Jugoslavijos slapto
sios policijos paženktintas žmo 
gus, o tą policiją sudaro daugu
moje serbai. *

Su ortodoksais serbais prieš 
katalikus kroatus

. Jugoslavams pavyko prikalbė- 
it popiežių Joną XXIII pašalinti 
Draganovičių iš seminarijos ir 
jo vieton paskirti jo mirtiną 
asmeninį priešą 
George Koksą. Iš 
susitarimo Tito, 
visų komunistų
visiems savo vyskupams daly
vauti Vatikano II Susirinkime.

Bet Draganovičius prisirin
ko kalnus skandalingų infor
macijų apie Tito ir komunistų 
partizanus. Todėl Jugoslavijos 
slaptosios policijos svarbiausias 
uždavinys buvo pagauti Draga
novičių ir sunaikinti jo turimą 
medžiagą.

monsinjorą 
dalies dėl šio 
vienintelis iš 
lyderių, leido

♦ Antradienio naktį žmonės 
išlakstė iš kelių Londono kino 
teatrų. Jiems buvo pasakyta, 
kad į teatrą įneštos bombos ir 
sprogimas gali būti pavojingas, 
žmonės išėjo iš kelių teatrų, bet 
jokių sproginėjimų nebuvo. 
Svarbiausia, kad ir bombų ne
rado.

♦ Trečiadienį trijose valsty
bėse užpuolikai pagrobė lėktu
vus, reikalaudami nunešti juos į 
kitas valstybes. Iš Newarko, N. 
J., pakilo keleivinis Amerikos 
lėktuvas, kad nuvežtų žmones į 
Portoriko. Užpuolikas įsakė la
kūnui pasukti į Kubą. Lėktuvas 
nusileido Havanos aerodrome. 
Policija tuoj suėmė pasikėsinto
je ir leido keleiviams skristi į 
Portoriko. '

♦ Japonijoje iš Nagojos aero
dromo pakilo didelis Boeing ke
leivinis lėktuvas, kuris taip pat 
užpuoliko buvo išprievartautas. 
Lakūnas nusileido kariškame 
japonų aerodrome, kur trys ja
ponų karo policininkai tuojau 
privertė pasiduoti pasikėsintoją. 
Pasirodo, kad japonas pagriebė 
didelį lėktuvą vaikišku revolve
riu, neturinčiu nei vieno šovinio. 
Pasikėsintojas įsakė japonams 
5 minučių laikotarpyje atnešti 
gerą automatišką šautuvą ir pi
nigų. Japonų karo policija bai- 
kų nekrečia. Pasikėsintojas tuo
jau buvo suimtas.

♦ Vienas lenkų keleivis įsine
šė bombą į pakilusį keleivinį 
lėktuvą. Jis įsakė lakūnui pa
sukti į vakarus ir skristi į Dani
ją. Lėktuvui nusileidus Danijo
je, dar keturi keleiviai nesutiko 
grįžti į Lenkiją, bet paprašė 
tremtinių teisių ir globos.

♦ Wyoming demokratų parti
jos rinkimus laimėjo sen. Gale 
McGee, kuris rėmė ir remia JAV 
vyriausybės pastangas sustab
dyti komunizmo ekspansiją pie
tų Azijoje. Kandidatavo ir “tai
kos” šalininkas D. P. Svilar, bet 
jis pralaimėjo.

pirmoji religinė mišri komuna [Maskvos spaudos polemika su 
“draugais” kinais buvo sušvel
ninta. Tačiau paskutinėmis die
nomis ji paaštrėjo. Ką tik iš
leistoje brošiūroje “Pekino kli
ka” pagarsėjęs sovietų moksli
ninkas, kinų klausimų specia
listas, prof. Kapica pradėjo 
f rentinę - ataką prieš patį kinų 
komunistų “leniną” — Mao- 
Tse-tungą.

Prof. Kapica paskutinių eilės 
metų kinų laikyseną pavadino 
“didžiausiu išdavimu istorijo
je’,’ palygindamas tą laikyseną 
su Hitlerio ataka prieš Sovie
tus,’japonų prieš Kiniją, JAV- 
bių prieš Vietnamą ir pagaliau 
Izraelio prieš arabų kraštus. 
Pažodžiui prof. Kapica savo 
brošiūroje rašo:

“Tačiau labiausiai sukrečian
tis dalykas istorijoje yra klas
tingoji Mao-Tsetungo ir jo kli
kos išdavystė prieš Sovietų Są
jungą, prieš kitas broliškas ša
lis ir prieš komunistinį pasauli
nį sąjūdį.” Anot Kapicos, Mao 
propaganda piktavališkai iš- 
kraipusi kiekvieną Sovietų val
stybės užsienių politikos žings
nį.

Olandijoje ir, greičiausiai, vi
sam pasaulyj e.. Kaip pati kata
likų žinių agentūra praneša, ka- 
pucinų ordino vadovybė “po 
įžanginių rimtų abejonių” pa
galiau tam eksperimentui su
teikusi savo palaiminimą. Dar- 
nežinoma, kaip į tai reaguos 
Olandijos vyskupų\ konferen
cija.

Abidvi ordino seserys komu
noje užsiimsiančios namų ruo
ša ir jauniklių globa, šiaip at- 
liksiančios visas ordino uždeda
mas pareigas, kaip ir •vienuoliai 
vyrai. Komunos svarbiausias 
tikslas būsiąs “talkininkauti” 
socialiniam atsinaujinimui”.

Vienas šių kapucinų komu- 
narų narys spaudai paaiškino, 
kad jie “jokiu būdu negalvoja 
skatinti santuokų sudarymą or
dino žmonių tarpe. “Mūsų sie-: 
kis yra sugyventi krikščioniš
kais pagrindais įsteigtoje ko
munoje.”

PASKIRTA TAIKOS 
PREMIJA MYRČALAMS
FRANKFURT, V. Vokietija. 

— Vakarų Vokietijos taikos 
premija už 1970 metus paskir
ta pagarsėjusiam visame pa
saulyje ekonomistui ir Švedijos 
nusiginklavimo aukštam 
gūnui, Gunnar MyrdaI, 
žmonai Aiva.

Gunnar MyrdaI yra 
tomų “Amerikos dilema’ 
kalo autorius. Tame veikale, 
parašytame prieš daugelį me
tų, jis nagrinėja Amerikos gy
vybinę problemą, būtent negrų 
klausimą. Jo pranašavimas, 
kad negrų klausimas bus labai 
opus, visiškai pasitvirtino.

Vėliausias Myrdalo veikalas 
liečia skurdą, kuris sudaro rim
tą problemą visam pasauliui.

Premija Myrdalui ir jo žmo-

parei- 
ir jo

dviejų 
” vei-

— JAV kariuomenės seržan- 
tas Robert J. Parkinson tvirtina, 
kad Vietname Amerikos kariai nai bus įteikta rugsėjo 27 d. 
labai plačiai vartoja marijuaną. Frankfurte, kur yra rengiama 
Amerikiečiai vos jo neužmušė, pasaulinė knygų paroda.

W.Philadelphijos advokatas Milas 
Kirkpatrick pasiūla Federating Pre
kybos Komisija panaikinti, jeigu jos 
negalima reformuoti. Prezidentas 
Nixonas paskyrė advokatę Kirkpatrick 

tos komisijos pirmininku.

Sugrįžusieji Amerikos lakū
nai nepastebėjo jokių apčiuo
piamų pakaitų. Valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Joseph 
Cisco sukvietė Egipto, Libano 
ir kitus arabų atstovus, patar
damas jiems tuojau pradėti 
pasitarimus Artimųjų Rytų 
taikos reikalu. Tas pats buvo 
pasakyta ir Izraelio atstovui.

Savo laiku Cisco labai griež
tai kalbėjosi su Egipto diktato
rium Nasseriu, o vakar pasi
kvietė Izraelio atstovą ir pa
tarė jam tuojau pradėti pasi
tarimus su arabais. Paskutiniu 
metu gerokai atšalo JAV ir 
Izraelio santykiai. Izraelio poli
tikai mano, kad JAV nepakan
kamai atkakliai gina Izraelio 
reikalus. Izraelio karo vadai 
yra įsitikinę, kad Suezo pakraš
tyje įrengtos naujos rusų pa
trankos neleis Izraelio lakū
nams išmušti toliau esamų ar
tilerijos lizdų. Valstybės De
partamento atstovai mano, kad 

;šis klausimas bus bereikšmis, 
jeigu pavyks susitarti dėl tai-

TELAVIVĄS, Izraelis. — 
Izraelio aviacija, išmetė kelias 
bombas į Libane įsitaisiusius 
partizanų centrus. Į padanges 
iškeltos partizanų tvirtovėlės 
Hermon pakalnėje ir Hasbani 
upės pakraščiuose. Visi Izraelio 
lėktuvai sugrįžo į savo bazes.

Libano kariuomenės daliniai 
nesiveržia į Izraelį, bet iš Liba
no veikiantieji Arafato parti
zanai kartais įžengia į Izraelio 
teritoriją ir padeda minų.

Izraelio valdžia sutiko su pa
liaubomis ir yra pasiryžusi lai
kytis ,pasižadėjimų. Arafato 
ir kitų partizanų grupių vadai 
nepritaria paliauboms. Partiza
nų grupelės įsiveržia į Izraelį 
ir padeda minas. Izraelio ka
riuomenės daliniai .įsiveržė į 
Jordaniją ir sunaikino kelis 
partizanų centrus. Izraelis ne
pultų partizanų Libane ir Jor
danijoje, jeigu partizanai pri
silaikytų paliaubų.

Izraelio vyriausybė nenorėjo 
tartis dėl paliaubų, kol nebus 
atitrauktos keturios priešlėk
tuvinės patrankos, įrengtos vi
sai netoli kanalo. Atrodo, kad 
premjerė Meir bus priversta 
padaryti nuolaidą ir nekreipti 
dėmesio į egiptiečių ir rusų 
apgaulę, bet pasiųsti atstovus į 
projektuojamus artimųjų Rytų 
taikos pasitarimus.

APIE ŽMOGŽUDYSTES
WASHINGTONAS. — FBI 

žiniomis, šautuvų, karabinų, pi- 
stalėtų ir kitokių šaunamų 
ginklų vartojimas žmogžudys
tėms JAV-bėse dramatiškai 
padidėjo. Nuo 1969 metų 65 
nuošimčiuose visų žmogžudys
čių vartoti šautuvai; 24 nuo
šimčiai smurtingų užpuolimų 
atlikta su šautuvais.

Tarp 1964 ir 1969 metų šau- 
tuvių pavartojimas žmogžudys
tėms padidėjo 80 nuošimčių, o 
smurtingiems užuolimams net 
1434 nuošimčiais.



V. ZDANAVIČIUS

Vilniaus rūpesčiai Kauno spaudoj Lietuvai 
1940 m. sostinę atgavus

Trijų partijy oficiozu planai ir sumanymai

. (Pabaiga)
Tautininku savaitraštis 

“Vairas”

— Valdininkai Vilnijoje turi 
turėti ypatingas kvalifikacijas, 
nes juos ten laukia ypatingi 
uždaviniai. Būtų visiškai nesu
prantama ir nepateisinama, jei 
j ten būtų siunčiami tik tie 
valdininkai, kurie moka lenkų 
kalbų. Siųsti tik tokius tarnau
tojus, kurie visiškai nemoka 
lenkų kalbos. Tai vietiniams 
susidarys galimybės kuo grei
čiau išmokti lietuvių kalbų. 
Sprendžiant įstaigų perkėlimo 
klausimų, pirmiausia tenka 
skaitytis su praktišku Vilniaus 
sutalpiųimo pajėgumu, šiuo 
metų Kaune yra apie 12,000 
valstybės tarnautojų. Priskai
čius’^šeimas ir aptarnaujantį 
personalų, gausime, kad Kaune 
yra virš 35.000 asmenų, kurių 

■ pragyvenimo šaltinis pareina 
nuo valstybės įstaigų buvimo. 
Tokio gyventojų skaičiaus Vil
nius dabar toli gražu nepajėgs 
sutalpinti.

Po pirmojo karo Lenkija 
atsikūrė didesnė kaip Lietuva. 
Deklamuodama praeities kovas 
prieš bendrus priešus, Lenkija 
iki pat savo ketvirto padalini
mo nenustojo spaudus lietuvių 
ir Lietuvos^ Tam ji naudojo 
smurtų, melų, klasta ir šlykš
čiausias intrigas. Šito rezulta
tas : Vilniaus ir Vilniaus krašto 
atplėšimas nuo Lietuvos. Spė

jama, kad dabar Vilniaus kraš
te yra virš 25,000 civilių pabė
gėlių. Nežinome, koks jų nusi
statymas Lietuvos atžvilgiu, 
bet turime rimto pagrindo* at
simindami praeitį, kad bent di
delė jų dalis yra mums nedrau
ginga. Visa tai turėdami galvo
je, turime imtis visų priemo
nių galimoms negerovėms iš
vengti. Bet kurie išsišokimai 
Vilniaus krašto atgautoje daly
je, ypač Vilniaus mieste, turi 
būti visu griežtumu užgniauž
ti, o nerimo kėlėjai negailestin
giausiai nubausti. Visi civiliai 
pabėgėliai ir tie Vilniaus kraš
to atgautos dalies gyventojai, 
kurie nebus mūsų įstatymais 
laikomi Lietuvos piliečiais, ar
timiausiu laiku turi būti grų- 
žinti iš kur kilę ar perbėgę, 
švelnumu nieko nepasieksi
me, ir tuo keliu bus nelengva 
Vilniuje įgyvendinti tvarkų. 
Kas neįvertina švelnumo, tų 
reikia pamokyti kumščiu. Taip, 
iš mūsų civilinės ir karinės 
valdžios Vilniaus krašte Lietu
va reikalauja negailestingo 
griežtumo.

Vilniuje lietuvių skaičius žy
miai padidėjo. Kyla klausimas, 
kur jiems melstis? Dabar Vil
niaus lietuviai teturi tik šv. 
Mikalojaus bažnyčių, kur gali 
tilpti apie 100 žmonių. Visose 
kitose bažnyčiose pamaldos lai
komos ne lietuvių kalba. Buvo 
kreiptasi į arkivyskupų Jalb- 
žykowskį, prašant duoti vietos

J. ii Ky.Į .... ' ii .i J

ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSDHNLV1AI IŠ BALFO VEIKLOS

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

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

. . site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

• NAUJIENOS, '
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060lį

r

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
T 1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t, 336 psL

2. Juozas Liūdžiu:, RAŠTAI, 246 psl. 
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. _______
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-

' TUVA. 699 psl. 2_____ _ __________________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl____ ___________________________________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

RIJA, du tomai, ,207 ir 225 psL ________  $100 Ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL 

10. VU Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimai
ir darbai. LiLiJ_____________ _ ____________

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI ____________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais S2.00, kietais ............_______________ __
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___
18. Kip-as Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERIJA.

310 psl. ------------ -------- -------------------- ------------------
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. ..............................•_____  ....
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl_____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

$5.00
$3.00
$100

$1100

$150

$5.00
$2.00

$6.00

$4.00 
$100 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

N A U J IENOS”
So. Halsted St, Chicago, Tik 60608

U

Nijolė Blaževičiūtė

C’-

Knygoje raindame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
vos kraštas, miestiniu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Rami ta naktis.
| šiitų migių nusigludina aštrūs kebų akmenėliai. 
Numindžioti slenksčiai kvepia naujumu ir sakais. 
Prie užmiršto kelio sužaliuoja nudžiūvę gluosniai. 
Sugrįžta visi paklydėliai prie gimtinės duonos ir dūmų. 
Lengva ta naktis savo šviesiais sapnais.
O aš pabundu nerami: išbaidžiau vakar kregždę iš lizdo, 
Ir ji net sapne nesugrįžo namo.

NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Viename išstatyti daugiau 
realistinio meno paveikslai, čia 
ir gražiai išsiprausęs po lietaus 
lietuviškas beržas, ir lietuviška 
sodyba, ir Michigano paežerės 
peisažąi.

Antrame kambaryje — išsta
tyti abstraktinio meno paveiks
lai. Daug akrilikos darbų. Pora 
paveikslų atžymėti premijom 
Amerikiečių dailininkų paro-

riotai tik dėl turtų ir gerai ap
mokamų šiltų vietų, šiandienų 
dar galima plačiau paryškinti, 
kad prie to. privedė švogerių 
politika ir “dėdžių” rekomen
dacijos.
1970.III.4.

Atbrido gluosniai prie upės gerti.
D upėj šį vakarų
Pražydo seniai nuskintos lelijos.
O upėj šį vakarų
Susilydė į smulkų dumblų
Visų liūdnos mintys ir žvilgsniai.
O upėj šį vakarų
Seniai sudūlėjusių irklų girgždėjimas.
Palaukit, aš viskų paimsiu.
Ir vėl bus upė pilna
Paprasto vandens ir dar paprastesnio smėlio

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

Vokietijoje gamintus ilgus plastikinius vamzdžius velka upe į Pran
cūzija, Vamzdžiai toki ilgi, kad {p negalima įkelti į jokį laivą. Inži
nieriai užkimšo galus, kad neskęstu. Vamzdžiai bus velkami j Pran- 
cūziįąr į Bordeaux miestą, kur įie bus naudojami po vandeniu einan

tiems nutekėjimams.

BARZDOTI VAIKAI
Vienas penkių dešimtų metų 

amžiaus barzdočius nustebino 
savo artimuosius kai vienų 
dienų pasirodė barzdų nusis
kutęs. Klausiamas priešasties, 
jis paaiškino tai padaręs, ka
dangi su barzda atrodęs per
daug jaunas.

do j. Labai įdomūs “Pagunda”, 
“Malda”. Tikrai daug kūrybi
nės fantazijos abstraktiniame 
paveiksle “Liepsna Gary fabri
ko kamine”. Apsnigtos “Pa
ežerės kopos žiemų” dail. Lau- 
sįenės drobėj atrodo kaip. Co
lorado . kalnai.

ka jokių kitų kalbų be lenkų, 
galima nusileisti iki to, kad bū
tų pavartota lenkų kalba, žino
ma, jei lietuvis jos šiek tiek 
moka, žodžiuį -lietuvių kalba 
pirmoje vietoje, svetima antro
je ir tik trečioje vietoje lenkų. 
Tie lietuviai, kurie mėgina 
“prisitaikinfi”' ir ima grabalio
ti “po weridziagolsku”, yra ver
ti ko griežčiausio pasmerkimo.

XXX
Taip pianus berezgant iškilo 

netikėta staigmena. Dauguma 
paskirtų pareigūnų nenorėjo 
važiuoti į Vilnių tarnauti. Tau
tininkų spauda - aiškino, kad 
jiems -trūksta patriotiškumo. 
Bet opozicinė spauda tokius 
atsisakėlius • "drąsiai pašiepė, 
primindama, kad jie nenori va
žiuoti -medžiaginiais sumeti
mais. Daugumas tarnautojų 
jau turi įsigiję ūkius; namus ir 
kai kurie, su valdžios pašalpa 
jau kuria “pavyzdingus ūkius”. 
Dauguma iš jų buvo geri pai

mu linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gęs, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 doL /

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

" NAUJI E N O_S,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Visiems, nuvažiuojantiems į 
Union Pier, labai patartina už
sukti..į “Bakūžės” vilų ir ap
lankyti šių meno parodų..

Vien pažiūrėjus 
. vėsiau darosi

Ledų palašai prišalę d-rųi 
Paul -Williajii?- prie, barzdos 
Antarktikoje, kur jis su 8 žmo
nių . amerikiečių. gr-upe atlieka 
geologinius - tyrinėj|mus tame 
pietiniame. ašigalio, kontinente.

♦ Melburne," Australijoje 
praeitų sekmadienį pasnigo. 
Tai buvo šalčiausia rugpjūčio 
diena Australijoje nuo 1872 
nietų. Sekmadienio tempera
tūra buvo 43 laipsniai, kuomet 
normaliai ‘ rgpiūčio tempera
tūra- ten yra 58 laipsniai.

šiuo metu pietų pusrutulyje 
yra žiema.

katedroj^. Tai jis pasiūlė lietu-, 
viams 8 vai. ryto, nes visas ki
tas laikas esąs užimtas. Vadi
nasi, lietuviai turi keltis 6—7 
vai. ir skubėti pamaldas atlik
ti, kad paskui galėtų “ponai” 
eiti. Nuo tokio “ganytojiško” 
ir lietuvius įžeidžiančio pasiū
lymo buvo atsisakyta. Vilniuje 
yra apie 30 bažnyčių, bet tik
rieji Vilniaus šeimininkai lie
tuviai nęturi kur melstis. Kol 
Vilniaus bažnytinius reikalus 
tvarkys arkv. Jalbžykowskis, 
tol nebus tikybinės ramybės 
nei Vilniaus krašte, nei visoje 
Lietuvoje, Lietuvos viešoji opi
nija jam nedviprasmiškai pata
rė padaryti išvadas iš susida
riusios .’padėties, tai ko jis lau
kią? '• ’

Reikią. Vilniuje aiškiai nusi
statyti lietuvių kalbos vartoji
mo tvarkų su kitaip kalban
čiais. Lietuvis santykiuose su 
kitataučiais be jokių kompro
misų pirmų pirmiausia privalo 
kalbėti.lietuviškai. Jei kitatau
tis lietuyiškai dar nemoka, tai 
mes privalome vartoti kuria 
svetimų , kąlbų>; kuri supranta
ma ąbięm pusėm. Tik paskuti
niu atveju^ jei yra svarbus rei-

K TBBT yoons son asks Ms txaddy, "what are you wearing to 
ggT* — don’t be surprised- He's riot turning into at Junior 
isbion plate. He’s just deciding which of his toy cars he should 
■ear out to jday. ; t a ; _

Photo: Chicagos Daily News

SCENOSE
Geras scenos veikalas yra pirmoji 

sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
atejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su arus tais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti vęifolus Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės yirše-

Chicago, IIL 60608

DAILININKES LAUČIENĖS 
"BAKŪŽĖJE"

Vienų šios vasaros popietę, 
bevaikštinėjant Union Pier, 
Mich., keleliais, užsukome į po
nų Laucių vasarnamį — “Ba
kūžę”. Bet nei žalio, samanoto 
stogo, nei apvalių sienojų čia 
nematyti. Priešingai, daili vi- 
laitė blizga savo pilku stogu, o 
palangės tviska nuo gėlių.

Įeiname vidun. Mus pasitin
ka dail. Laučienė ir ponas Lau
cius.

.— Užsukome parodos pasi
žiūrėti, — pradedam.

— Malonu, malonu, — šiitai 
mus priima dail. Laučienė ir 
veda per du didelius, paveiks
lais nukabinėtus kambarius.

FjprriiHy race the anr Jįjįertaerest 
Mes west Mo effect.

Springs Bonds acv pay 
Mest vhea hdd to Mtxsnty cf 5 years, 
lOnooths the fat yesn&cx- 

to maturity).
feeaest tihe dug makes Boods a great 

W to save far the ceM things that 
aufae firing a fitde bit more fan. Boats, 
Madona, a phėeat theidoecr
fa the mrwrima Things you can eąjoy 
vhfie jaxi’ie-stiii fedxng young.

Xdu can get your savings plan started 
by joining the BiyroR Savings Pfaa where 
’you work or the Bcod-a>Moadi Phu 
where yon book.

Stat ssmg mk» Bc^ds are for zxre
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Prof. Vaclovo Biržiškos

Chicago 8, Uliiwis1739 So. Halsted Street

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

uniVest taupymo 
SĄSKAITOMS

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

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000}

w?
^SAFETYOF^ 
YOUR SAVINGS

UP TO 
$20,000. 
^0^

Seno Taikos Korpuso nario: 
jo draugo, patarimu jis pasi
rinko Vakarų Virginiją. Apsi
gyveno už 15 mylių nuo Charl- 
stono, mažame Emmos miestu-

čia buvo pasiūlyta tokia vieta, 
kur yra daugiau skurdo, kad 
jaunas turtuolis iš arčiau galė-

Anglijoje pelės ir katės savininkai 
taip maitino abu gyvuliukus, kad jie 
niekad nebuvo alkani Ir niekad vie
nas ant kito nepyko. Kote su pele 
gražiai sugyvena, leidžia pelei ant nu
garos pasišildyti ir greta paknarkti.

ti valdžią. Reikalingi pakeiti
mai viršūnėse.”

1968 m. Rockefelleris didele 
balsų dauguma buvo išrinktas 
Valstijos sekretoriumi. Dabar 
net daugeliui respublikonų at
rodo, kad 1972 m. rinkimuose 
jis gali laimėti gubernatoriaus 
vietą, jei to tik panorės. Po to 
gal ir Baltieji Rūmai.

Kaipo pirmojo arba origina
liojo John Rockefellerio vaikai
tis, jis visur pastebimas. Jo 
aukštas ūgis, graži ir patrauk
ti išvaizda, jo elgesys patrau
kia žmones. Jis mėgsta pabuvo-

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:

venimu. Be kita ko, Vakarų 
Virgihija yra valstija, kur John 
Kennedy I960 m. pirminiuose 
rinkimuose laimėjo , didelę per
joję. prięšJJųbertą Humphrey.

Kitas valdybos posėdis nu

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

eina j 
atsaky- 
garbės

Sėkminga pradžia
Atvykus naujam žmogui Į 

mažą miesteli, daug kas spėlio
jo jo atvykimo tikslus. Bet 
žmonės greit pradėjo juo pasi
tikėti, o jis pradėjo susipažin
ti su jų gyvenimu ir vargais 
bei rūpesčiais. Nepraleidus jam 
ten nė poros metų, jo kandida
tūra buvo išstatyta i valstijos 
pareigūno postą. Tuo laiku jis 
sakė draugams: “Dabar aš ei
nu į politiką, nes suprantu, kad 
padėti neturčiams negalima 
veikiant tik vienoje vietoje.

Chicago Savings
and Loan Association

Paveiksle matomas kumeliukas yra pats mažiausias arklys pasaulyje. 
Jis yra tiktai 13.8 coliy aukščio. Greta stovi kumeliuko motina, vos 
pasiekianti 2 pėdas aukščio. Kumelė ir kumeliukas laikomi Švedijos 

zoologijos sode.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

eina jokios didesnės iškilmės, 
subuvimai, pietūs,- — visur jis 
dalyvauja, sako kalbas. 1968 
m. rinkimuose jis daugiausia 
susitikdavo su rinkėjais asme
niškai. Nemėgo samdyti televi
zijos, nes norėjo išvengti įtari
nėjimų dėl pinigų aikvojimo.

4S Humoro -mėgėjas
■

. Nors jis duagiau panašus į 
Wall Streeto advokatą, negu 
į kalnų valstijos politiką, jis vi
sad yra nuoširdus ,-ir draugiš
kas bei pasiruošęs šypsotis ir 
juokauti. j.

Draugai ir priešai, visi pri
pažįsta, kad didelis įnašas jo 
rinkiminėje kovoje yra jo ma
loni žmona Sharun. Jis ją suti
ko netrukus po to, kai persikė
lė gyventi į Vakarinę Virgini
ją. Ji lankė Stanford© universi
tetą ir vasarą praleido Wash
ingtone, kur jis turėjo sąrašą 
žmonių,- su kuriais galėjo susi
tikti. Kai ji savo vyrą sutiko 
pirmą kartą, jai didelio įspū
džio nepadarė. “Aš niekad ne
buvau mačiusi tokio aukšto 
ūgio žmogaus”, ji prisimena. 
“Be to, jis man atrodė per se
nas”.

Tuo laiku jis buvo 28 metų,

O JI
1966 m. lapkričio mėn. jie susi
žiedavo ir sekančių metų ba
landžio mėn. jie vedė, sujung
dami dvi garsias gimines ir 
duodami viso krašto laikraš
čiams progą paskelbti pirmuo
se puslapiuose sensacingą nau
jieną.

Ji politiką irgi žino

Kaip senatoriaus duktė, poli
tikų tarpe Sharun dalyvauda
ma pokalbiuose ir svarstymuo
se jaučiasi gerai ir laisvai. “Ga
liu sakyti, kad politika man pa
tinka 100%”, sako ji. “Jūs ne
galite jausti didelio malonumo 
ir pasitenkinimo, dalyvaudami 
septyniose arbatėlėse ar kavu
tėse tą pačią dieną. Bet geriau 
šitoks gyvenimas su pasiseki
mais ir nepasisekimais, negu 
paprastas kasdieniškumas”.

Dabar jau yra kitas Rocke
felleris Sharun gyvenime, bū
tent jos sūnus James, malonus 
blondinas, vienerių metų ber
niukas. Rockefelleriai turi tris 
tarnus, bet Sharun pati asme
niškai prižiūri berniuką. Jie 
gyvena 14’kambarių baltų ply
tų name prie kalnų kelio už 
upės, žiūrint nuo Charstono 
miesto pusės.' Ir taip dar tik 
keletas metų, kai jis eina žmo
nių rinkto atstovo pareigas, 
bet jau tampa stiprus ir pajė
gus politikas Vakarinėje Vir-

Buvo svarstyta, kaip tinka
miau atsakyti i įvairius kores
pondentų kritiškus pasisaky
mus, kurie, liečia skyriaus vei
klą. Iki šiol į tai nebuvo krei
piama dėmesio, nes nenorėta 
vesti spaudoje bereikalingų 
ginčų. Nutarta daugiau netylė
ti ir tuojau atsakyti, nes visuo
menė nori aiškumo.

vai. po pietų. ,
Posėdis buvo įdomus. Jis tę

sėsi apie tris Valandas. Daly
viai buvo p. M. Kapačinskienės 
pavaišinti kavute ir užkan
džiais. Svečias

vosūkį 'seniems ir įsistiprinu
siems politikams.

Be vietinių reikalų, jis dar 
kelia viso krašto svarbius klau
simus, kaip į * Kambodijos ka
rą įsivėlimą, atvirai kritikuo
ja viceprezidentą Agnew ir pa
našiai. Nesidrovi jis pakriti
kuoti ir kraštutiniai dešinį 
sparną.

Jis turi gerą pasisekimą, to
dėl dalis demokratų su viltimi 
žiūri į Vakarų Virginiją.

Lietuvių žurnalistų Chicagos 
skyriaus .valdybos posėdyje, 
kuris įvyko rugpiūčio 7 d. J. 
Kapaėinsko bute, 6811 So. Ma
plewood Ave., teko atsitiktinai 
dalyvauti ir išgirsti naujų įspū
džių iš spaudos žmonių gyve
nimo. Posėdi atidarė skyr. 
pirm. Antanas Gintneris, pa
brėždamas, kad laimingai pra
leido savo mėnesio atostogas 
Europoje. Ta proga jis papa
sakojo savo patirtus įspūdžius

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

4MĖ ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0C32 

PHONE: 254-4471

— Sek pasaką, mamyte,
r Apie senus laikus,

, Kai aitvarai ir laumės
• Skrajojo po laukus...

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

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mą-Hp. 
siems bei jaunimui:

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

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

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

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

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psL, kaina 1,50 doL

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

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

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

NAUJIENOJ
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608;

prezidento kėdė. 1972 m. jis 
kandidatuosiąs į Vakarų Virgi
nijos gubernatoriaus postą.

Jo asmeninis štabas prime
nąs John Kennedžio štabą jau
nystėje. Ir jo žmona Sharun 
esanti panaši į Jacqueline. Ji 
esanti jauna, graži, maloni — 
plius pasižyminti vidujiniu ža
vesiu, to Kenedienei stokavo. 
Be to, Sharun Rockefellerienė 
yra kilusi iš geros politikų šei
mos, — ji yra Illinojaus senato
riaus Charles Percy duktė.
Rytų universitetų produktas;
Kodėl Rockefelleris 

politiką ? Geriausias 
mas bus: ambicijos, 
troškimo, užuojautos ir gailes
čio jausmo mišinys. Būdamas 
sūnus John Rockefellerio 3-jo, 
valdovo Linkolno Kultūrinio 
Centro komplekso New- Yorke, 
jis lankė geriausius universite
tus rytuose, kaip tai Exeter, 
Harvard, o vėliau Yale, kur 
specializavosi Azijos reikalų 
srityje.

Jis pasakoja, kaip jis pateko 
į Vakarų Virginiją. Studijuo
damas Azijos reikalus, jis sva-

ŽMOGUS, KURIAM NIEKO NETRŪKSTA
Jaunas inultimilijonierius politikas

Amerikos istorijoje Rocke
fellerio pavardė .visad buvo ri
šama su dideliais turtais. Ta
čiau vėlesniais laikais ji pradė
jo gana tvirtai rištis ir su poli
tika, rašo Jack Anderson “Pa
rade” žurnale.

šiuo laiku politiniame hori
zonte iškyla naujas Rockefel
leris, kuris gali politikoje labai 
aukštai iškilti. Taip bent mano 
kar kurie stebėtojai, su atsidė
jimu seką to jaunojo milijonie
riaus karjerą.

Jis yra John Rockefeller 4-sis, 
33 metų amžiaus, 6 pėdų ir 6 
colių ūgio, sveriąs 200 svarų, 
gražios išvaizdos, multimilijo
nierius, Vakarų Virginijos val
stijos sekretorius.

Kaip politikas John Rocke
felleris jungiasi prie dėdės 
Nelsono, New Yorko guberna
toriaus, ir dėdės Wintrupo, Ar
kansas gubernatoriaus. Bet jis 
yra ir “sau žmogus” ir visad 
toks buvo. Pirmiausia jis yra 
demokratas. Politikoje jis pra
dėjo veikti daug vėliau, bet dir
ba daug tvirčiau. Jo politiniai 
šalininkai, kurie stebėjo jo vei
klą, sako, kad jo tikslas yra

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

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

Portugalijoje, Ispanijoje, Pran- tuose viršeliuose 
cūzijoje ir Italijoje, įskaitant 250 įvairiausių nuotraukų 
ir Airiją. Ypač paryškino Fati- 
mos ir Liurdo vietoves, kaip 
katalikų šventoves. Suteikė* 
daug žinių ir apie kitas vieto-| 
ves, būtent Madridą, Toledą,1 
Monaco.Nicą, Florenciją, Livort 
no, Asyžių, Neapolį, Romą, bei1 
Capri salą. Papasakojo apie 
Alkazarą, Monte — Casino, 
kur tūkstančiai karių žuvo 
kautynėse II pas. karo metu, 
Ispanijos pilietinį karą ir Ita
lijos lietuvių gy venimą. Ne-1 tarta šaukti rugpiūčio 22 d 
aplenkiant koplyčios pašventi
nimo iškilmių, audiencijos ir 
Vatikano įdomybių.

Ten taipgi buvo pranešta, 
kad naujai paruoštoji ir VI — 
VI spaustuvėje Chicago j e at
spausdinta knyga, kuri turi 
virš 500 puslapių iš I Pas. karo 
laikų, jau pasiekė skaitytoją. 
Ją gaus visi prenumeratoriai 
ir mecenatai, o norintieji ją 
tuojau įsigyti arba atsiimti, ga
li atvykti į paštininkų geguži
nę rugpiūčio 23 d. po pietų 
Marquette Parke, prie Sacra
mento ir 67 gatvių (prie lagū- •
no,. kur yra paskirta gegužinei 
vieta). Knyga yra įrišta kle

jojo tapti pirmuoju JAV pa-1 Turi būti surasti būdai paveik 
siuntiniu Kinijoje. Dirbo Tai
kos Korpuse ir Valstijos De
partamente Filipinų skyriuje. 
Pagaliau jam atėjo į galvą min
tis, kad jis apie Aziją žino jau 
pąkankamai, bet neužtektinai 
pažįsta Ameriką. Tad nutarė 
susipažinti su beturčių šelpimo 
reikalais, kad būtų galima pla
čiau apžvelgti Amerikos politi-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!
—Pas mus tauPomi jūsų pinigai atlieka du 

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

Pa<^e(^a sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
l 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

nėšio pirmos.

INSURED

INSURED

NIVERSALDIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

0 % PER ANNUM 0 %% PER ANNUM

- OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000 

i ONE YEAR MATURITY

5 >4% PER ANNUM 0 PER ANNUM 0 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

r $100.00 MINIMUM

ON AU PASSBOOK 
ACCOUNTS
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Komunistams darbininkai nerūpi
Komunistams darbininkų ir iš viso darbo žmonių 

būklė niekad nerūpėjo ir neberūpi. Komunistai nesirūpi
na Rusijos darbininkais, komunistams nerūpi ir Lietuvos 
darbininkų gyvenimas. Rusijoje komunistai panaudojo 
darbininkų organizacijas ir pačius darbininkus valdžiai 
pagrobti. Kai Leninas Petrogrado darbininkų pagalba 
įsistiprino Rusijos valdžioje, tai jis atsuko ginklus prieš 
tuos pačius Petrogrado darbininkus. Šiandien Rusijos 
darbininkai yra sovietų imperijos vergai, gaminantieji 
ginklus, maistą ir drabužius gausiai sovietų kariuomenei. 
Rusijos darbininkai gyvena sunkesnėse sąlygose, negu 
laisvojo pasaulio bedarbiai

Lietuvių komunistų spauda kartas nuo karto parašo, 
kad partija rūpinasi Lietuvos darbininkų ir darbo žmonių 
reikalais. Kaip matėme iš pasaulinio komunistų partijos 
centro komiteto pirmo sekretoriaus Antano Sniečkaus 
pranešimo — didžiausias jo rūpestis, kaip priversti dar
bininkus ne tik daugiau, bet. ir sparčiau dirbti. Sniečkus, 
pasitaręs su valstybinio plano pareigūnais, skelbia įvai
riausias lenktynes ne vien kolchozuose,. bet ir įvairiose 
dirbtuvėlėse. Jis reikalauja, kad lenktyniautų darbinin
kai tarp savęs, stengdamiesi padaryti daugiau. Reika
lauja, kad jų darbo tempai būtų daug spartesni; kad jie 
skubėtų ne kelias darbo valandas, bet ištisą dieną, ištiso-

Užuomina siekiantiems bendradarbiavimo 
su okupuota Lietuva

Iš spaudos ir kalbų žinome, 
kad ne tik mūsų dalis jaunes
niosios kartos, bet ir senimo 
atsirado pasišovusių griauti 
mūsų organizacijas kovojan
čias dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
ieškodami sambūvio su oku
pantu. Tai apverktinas reiški
nys.

Senimui nėra kas priminti, 
nes jie patys daug ką matė ir 
patyrė, o jeigu jau jie nesusi

gaudo įvykiuose, užmiršo pa
tirtus vargus, tai įrodymai 
jiems nepagelbės — jie nesusi
voks faktuose. Kitas rritralas 
su jaunimu.

Galime didžiuotis, kad lais
vame pasaulyje turime savo 
jaunimo ne tik aukštuosius 
mokslus baigusių, bet ir moks
lų laipsniais apsišarvavusių.

tokių, kurie Lietuvos priešų

tarė Sniečkui ir reikalavo penkmetį planą įvykdyti žymiai 
anksčiau. . '

Komunistų partijos plenume neatsirado nei vieno, 
kuris būtų pakėlęs balsą už Lietuvos darbo žmones. Vers
ti darbininkus lenktyniauti kolchozuose, neduodant jiems 
reikalingo maisto ir aprangos; kalbėti apie darbo spartą 
stiklo ir gelžbetoninėse gamyklose, neparūpinant tiems 
darbininkams reikalingų mašinų sunkiems liejiniams 
kelti, gali tiktai darbininko priešas. Panevėžio darbi
ninkų priešu pasirodė Sniečkaus į partijos sekretorius 
parinktas A. Urlikas. Jis suvažiavusiems komunistams 
pasigyrė, kad Panevėžio dirbtuvės ir įvairūs kolektyvai 
penkmečio planą baigs žymiai anksčiau, negu to paties 
plano ruošėjai buvo numatę. Jis pareiškė, kad partinė 
organizacija prižiūrės darbininkus, kad planas būtų an
ksčiau įvykdytas. Jis yra įsakęs partijos nariams prižiūrė 
ti, kad darbo našumas nuolat būtų keliamas. Savo kalbos 
pabaigoje jis dar pasigyrė, kad Panevėžyje sustiprinta 
darbo drausmė.

Plenuman atvažiavęs Mažeikių kompresorių gamyk
los direktorius P. Karalius papasakojo, kad ir ten darbi
ninkai verčiami paspartinti penkmečio plano įvykdymą.

net 7 dienom pastūmėjo viską pirmyn. Karalius vis dėlto 
drįso nurodyti, kad ne visuomet darbininkai gali lenkty
niauti, nes ne viskas nuo jų priklauso. Mažeikių darbi
ninkai būtų norėję ir gal galėję sparčiau gaminti, bet sta-

monių gamybai spartinti.

Amerikoje, Anglijoje, Prancūzijoje ir net Vokieti
joje darbininkai nestumiami į jokias lenktynes. Laisvojo 
pasaulio darbininkų unijos kovoja prieš bet kokį žingsnį, 
kuris verstų darbininkus lenktyniauti tarp savęs arba su 
kitų sričių darbininkais. Laisvame pasaulyje net protin
gesni pramonininkai nenori, kad darbininkai lenktyniau
tų. Jie nori, kad darbininkai neskubėtų, bet gerai savo 
darbą atliktų. Tuo tarpu komunistų partijos aukščiau
sioji vadovybė, norėdama galimai daugiau išspausti iš 
darbininkų, ruošia valstybinius planus, verčiančius dar
bininkus lenktyniauti ir kiekvieną dieną vis sparčiau 
dirbti.

Lietuvoje visi žino, kad Sniečkus yra ištikimas rusų 
tarnas. Rusai pasakų nemėgsta ir jų klausyti nenori. 
Jiems reikalingi lietuviškos žemės produktai. Daugelis 
manė, kad kiti komunistų partijos atstovai atkreips dėme
sį į labai jau nedarbininkiškas lenktynes ir reikalaujamą 
darbo spartą. Be Sniečkaus, tame pačiame plenume kal
bėjo kompartijos sekretorius A. Ferencas, kuris taip pat
reikalavo geresnės gamybos ir didesnės spartos. Jis pri- jie nesirūpina.

partijos sekretorius V. Kasatkinas. Praeitais metais lai
vų statybos darbininkai neatliko jiems skirto darbo, nes 
neturėjo reikahngos medžiagos numatytų laivų statybai. 
Praeitais metais Klaipėdos darbininkams buvo išmetinė
ta už paskirto darbo neatlikimą. Kasatkinas papasakojo 
plenumui, kodėl praeitais metais klaipėdiečiai atsiliko. 
Pasirodo, kad Maskvoje sėdintieji planuotojai į Klaipė
dos dirbtuves buvo atsiuntę ne tų laivų planus. Maskva 
įsakė statyti vienokius laivus, darbas buvo pradėtas,. o 
vėliau atsiuntė vidaus pianus visai kitokiems laivams. 
Kasatkinas nurodė, kad Klaipėdos dirbtuvėse darbas bū
tų buvęs atliktas, jeigu planuotojai Maskvoje nedarytų 
nedovanotinų klaidų.

Plenume kalbėjo dar N. Raguolis, R. Sakalauskas, AT. 
Vazalinskas, G. žemaitis, K. Lengvinas ir visa eilė komu
nistą partijos sekretorių. Nei vienas jų neužtarė Lietu
vos darbo žmogaus. Jie prižadėjo Sniečkui ir plenume 
sėdintiems rusams imtis- priemonių prieš Lietuvos darbi-

užverbuotos profesūros tiek 
suklaidinti, jog nesiduoda tei
singam stfmpročiui — atmeta 
visus faktus, kurie tiesiog ne
daria jiems į akis. Bet tas ne
reiškia, jog esame praradę viL 
tį tiesa įrodyti jų paklydimą, 
šiam tikslui pravartu priminti 
1969 m. kovo 14 d. vilniškėje 
“Tiesoje”, Nr. 62 (7940), pa
skelbtą Lietuvos KP Centro 
Komiteto XII plenumo kovo 11 
d. nutarimą, apie respublikos 
partinių organizacijų uždavi
nius gerinti vadovavimą kom- 
jąunimui ir komunistinį jau
nimo auklėjimą. Nutarime taip 
pasakyta:

“2. Svarbiausias partinių ir 
komjaunimo organizacijų dar 
bo jaunimo tarpe uždavinys -—t 
skiepyti jaunuoliais ir mergi
noms marksistinę — lenininę 
pasaulėžiūrą, klasinį sąmonin
gumą, didelį partinį įsitikini
mą ir revoliucinį budrumą, ne 
sitaikstymą su buržuazine ide
ologija, ištikimybę Komunistų 
partijai. Idėjinis — auklėja
masis darbas turi būti kovingo 
puolamojo pobūdžio”...

“... Svarbiausias ratelių už
siėmimuose ir seminaruose — 
nuodugniai studijuoti TSKP ir 
VLKJS istoriją, marksistinę — 
lenininę filosofiją ir politinę 
ekonomiją, šiuolaikinės ko
munistinės statybos, pasauli
nio komunistų, darbininkų ir 
nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimo problemas...”

“.., Komjaunimo organiza
cijos turi labiau rūpintis kari
niu — patriotiniu jaunimo au
klėjimu, stiprinti šefavimo ry
šius su Tarybinės Armijos ka
riais, aktyviau skatinti jauni
mą dirbti Laisvanoriškoje 
draugijoje armijai, aviacijai 
ir laivynui remti, padėti vyk
dyti Visuotinės karo prievolės 
įstatymą”.

Primenama, kad santrumpa 
ESKP reiškia Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partija, o VL 
KJS> — Visasąjunginė Lenini
nė Komunistinio Jaunimo Są
junga. Kaip matome, Lietu
vos komunistų partija, Sovie
tų Sąjungos KP dalinys, ragi
na ne savo,- bet Sovietų Kuri
jos vadinamos TSKP ir VLKJ 
S studijuoti istoriją ir kt Čia 
ir įrodymas, kad organizuotai 
bendradarbiaudami su dabar
tine okupuota Lietuva, bendra 
darbiautume su Sovietų Rusi
ja, su Lietuvos okupantu.

Ką reiškią, “skiepyti jaunuo
liams ir merginoms marksisti
nę lenininę pasaulėžiūrą”? 
Pirmiausia įskiepyti ateistinę 
pasaulėžiūrą; po to, kad kas 
tavo, tai ir mano, o kas mano 
tai ne tavo; kad tėvai tavimi 
turi rūpintis, viską skirti tik 
tau, o tų tėvams nieko, ir dar 
— jeigu tėvai prasitars neigia-

kės. Lietuvos komunistai organizuoja darbininkų ir dar
bo žmonių išnaudojimą. Lietuvos darbininkų gerbūviu

mai apie sovietinę santvarką, 
tuojau pranešti Čekistams; tu
ri atsiminti — kas partijos 
priešas, kartu ir tavo; visas 
pasaulis su viskuo priklauso 
sovietams ir t t

Pas sovietus klasinis sąmo
ningumas vadinasi įsisąmoni
nimas, kad sovkompartija yra 
šventenybė, todėl prieš ją ne
galima nei balso kelti, jos žo
dis įstatymas, kitaip galvoti ne 
galima. Nors čia glūdi melas, 
tačiau privaloma įsitikinti, 
jog yra partinė tiesa.

Partiečiai ir komsomolai 
ypatingai turi būti budrūs, kad 
Sovietą Rusijoje neįvyktų per
versmas, kontrrevoliucija. Jo
kiu būdu negalima taikstytis 

t prie kitos pasaulėžiūros, sovie
tų vadinamos buržuazinės ide
ologijos, nes tai didysis nusi
kaltimas. Sovkompartijai išti
kimybė turi būti besąlyginė. 
Kiekvienas partietis ar komso- 
molas turi išsiauklėti ir prak
tiškai atlikti tik puolamuosius 
kovingo pobūdžio veiksmus. 
Kas bepasireikštų žodžiu ar 
veiksmu prieš rusų komparti
ją ar jos įvestą tvarką bet kur, 
tuojau reikalinga kovingai re
aguoti — priešą nutildyti. Ko
vos pasekmės nesvarbu —- tiks 
las pateisina priemones.

Kalbant apie marksistinę — 
lenininę filosofiją ir politinę 
ekonomiją, reikia prisiminti, 
kad Leninas buvo nuklydęs 
nuo Markso filosofijos ir kūrė 
savo, praktišką. Pagal jo filo
sofiją, kas sena, reikia sugriau
ti ir kurti naują; žmonėms duo 
ti laisvę ' ir juos stebėti, kaip 
jie laisvę naudoja. Vykdant re 
voliuciją, naikinti kitų pasau
lėžiūrų žmones, leisti iškrypė
liams pasauvaliauti, o vėliau, 
įsisiūbavusias grobti ir žudyti
— sunaikinti, nes jie komu
nistiniam gyvenimui pavojingi. 
Griovimui senojo pasaulio, Le
ninas, pagal savo filosofiją, 
įsteigė “čeką” masinėms žudy 
nėms. Savo filosofija Leninas 
žmones vertino kaip darbo įran
kius, o jo politinė ekonomija
— viskas priklauso valstybei, 
ne liaudžiai, kaip sovkompar-: 
tija skelbia. Partiečiai ir komi 
somolai statytojai, o liaudis — 
įrankiai, žmogus tiek vertas, 
kiek'jis pajėgus duoti naudos 
partijai, tuo pačiu ir valstybei. 
Nukrypusiam nuo partijos li
nijos— dažniausia mirtis.

Rusai neatsisako pavergti vi
są pasaulį, nes tą liudija ragi
nimas studijuoti “pasaulio ko
munistų, darbininkų ir nacio
nalinio išsivadavimo judėjimo 
problemas”. Dar yra valsty
bių su kitų tautybių žmonėmis, 
kaip Kipro sala (graikai ir tur
kai), Turikija, Irakas (kur
dai) ir kt Dažnai į kitas vals
tybes inkorporuotos tautos

siekia atsiskyrimo, nori lais
vės ir nepriklausomybės, to 
siekdamos kelia neramumus. 
Todėl Sovietų Rusijos valdovai 
ir ragina sekti ir studijuoti tau
tinį judėjimą, kad eventualiai 
galėtų įsivelti į tą sąmyšį, pirš
ti savo santvarką arba apgau
lingai okupuoti ir paskelbti sa 
vo valdžią.

JAV-se sovietų agentų sukur 
stytas jaunimas ir negrai reiš
kia protestus prieš karinę prie
volę, prieš karinį paruošimą, 
prieš Vietnamo ir kitus karus, 
o kaip matom iš nutarimo ci
tatų, Sovietų Rusijoje komso- 
molo organizacijos verčiamos 
labiau rūpintis kariniu patrio
tizmu, stiprinti ryšius su ka
riuomene, ją remti, pagelbėti 
vyriausybei vykdyti visuotinės 
karinės prievolės įstatymus. 
Vadinas, kas kitiems negali
ma,, taFkomunistam privalo
ma.

Šie faktai ir rodo, kad su 
okup. Lietuva organizuotas 
bendradarbiavimas neįmano- 
mas. Nūn bendradarbiauja tik 
tokios organizacijos ar grupės, 
kurios nori rusams talkinti sie
kiant pasaulinės revoliucijos, 
sovietinei santvarkai įgyven
dinti. JAV-se tokie talkininkai 
yra komunistai, pasivadinę 
pažangiaisiais.

Argi iš duotų citatų sunku 
suprasti ko rusai siekia ir ko
kios naudos bendradarbiauto- 
jai gali tikėtis sau ar savo tau
tai? Nieko. Imkim pavyzdžiu 
kultūrinį bendradarbiavimą. 
Sovietai savo menininkus per 
prievartą siunčia, bet mūsiš
kių nepageidauja. Laisvasis 
pasaulis visokią sovietinę spau 
dą įsileidžia, o rusai — “bur
žuazinės” spaudos bijo. Komu
nistinius laikraščius Laisvę ir 
Vilnį įsileidžia, bet ir tai ne 
visus numerius.

Rusai mūsų spaudą seka ir 
po kelis egzempliorius jos gau
na, bet ją skaito tik pačios vir
šūnės: Sniečkus, Paleckis ir 
dar keli tipai, bet perskaitę po 
stipriu užraktu laiko arba su
naikiną. . Atvykusioms į Lietu
vą leidžiama tik Vilniuje ap
sistoti, o iš Sovietuos atvykę 
gąli visur laisvai judėti, Tad 
tokiomis sąlygomis ar įmano
mas bendradarbiavimas?,

J. Mažiukas

SMOKEY SAYS: I

e sure

B. KANTVYDIS

VERKNĖS EŽERAS
(LEGENDA)
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Karste kas apsivertė ir tyliai sudejavo. 

Buvo kažkokio skausmo tame dejavime, 
nusiskundimo ir nerimo. Vargo šmėkla, 
rodos, suplesdeno savo lopytais sparnais.

Perkūne dievaiti,
Nebauski mergaitės, 
Atkelk pilies vartus, 
Išleisk ją Į žmones!

Gailučio balsas darėsi skardesnis ir 
stipresnis. Buvo girdėti didžiausio rūpes
čio ir vilties begalinės tame balse. Pasiry
žimo, drąsos, laimės.

Staiga... nukrito nuo karsto antvožas 
ir trenksmu nuaidėjo po visą pilį, šiurpu
liai nukratė Gailutį, kai jis išgirdo pagal
bos šaukiantį balsą:

— Padėkit man! Padė-ė-ėkit! Kas gai
litės manęs, padėkit! Eikit į pagalbą: 
taip kenčiu!

Praamžiau teisusis,
Nuimki rūstybę,
Nebauski vargdienės, 
Malonę suteik!

— Kas tu esi jaunuoli? Be ne gelbėt 
manęs atvykai?

Valandėlę buvo ramu. Merga laukė at
sakymo ir tylėjo; viesulas už pilies lyg

nuščiuvo siautęs , tarytum, taip pat lauk
dama Gailučio atsakymo; Gailutis galvojo, 
kas daryti, ir taipogi tylėjo. Buvo didžiau
sio noro paguosti vargšę, duoti jai vilties, 
buvo noro Gailučiui nors žvilgterėti į ne
laimingąją, pažiūrėti, kaip ji atrodo... 
Bet prisiminė Kaunio žodžius ir tylėjo.

— Cha-cha-cha! Tu nenori su manim 
kalbėtis, tai aš tave sutrinsiu kaip žiogą! 
Cha-cha-cha!

šiurpulingas kvaitulys pripildė savęs 
visą pilį. Buvo beprotiško džiaugsmo tame 
kvaituly ir nežmoniškos kančios, buvo 
žvėriško geidulio prisisotinti šilta mėsa ir 
šiltu krauju.

Praamžiau galingas, 
Perkūne rūstusis, 
Išgelbėkit mergą 
Iš velnio nagų!

Trinktelėjo geležimis, ir ėmė kas svai
dytis iš visų kampų. Pakilo nežmoniškas 
triukšmas, kvaituliai. Sakytum, pusė pra
garo subėgo geležimis apsiginklavę. Sa
kytum, pilį kas ardė ir griūvančiomis ply
tomis svaidėsi. Buvo tikras pragaras.

Gailutis drebėjo kaip epušės lapas. 
Prisiglaudęs prie žvakės ir iškėlęs rankas 
aukštyn, karštai meldė dievus, kad dova
notų nelaimingajai mergai. Meldė ilgai ir 
karštai — ir daug meilės ir pasiryžimo bu
vo tose maldose, gilaus pasiaukojimo ir 
vilties.

Pagaliau viskas aplink, tarytum, ėmė 
tilth Mažiau bebuvo girdėti bildesio, ma

žiau šauksmų. Gailučio galva nusviro, 
sprandas iš nuovargio susilenkė. r

Kada viskas nutilo, pasigirdo vėl grau
dus mergos verksmas, buvo vėl girdėti 
kaip krito ji į karstą, kaip karsto antvožas 
užsivožė. Ir vėl tylu.

Gailutis apsidairė.
Menės gale stovėjo juodas karstas.
Aplink sužiuro sienos — nustebusios ir 

liūdnos. Tylėjo apmirusioje prieblandoje 
ir slėgė ūpą. Darėsi ir klaiku, i? negyva — 
jauteisi lyg mirštąs, lyg baudžiamas.

Gailučiui drebėjo rankos, bet daugiau 
iš nuovargio, nei iš baimės.

Krito ant grindų kaip negyvas ir užmi
go.

V.
Saulė jau linksmai švietė, kai Gailutis 

kėlės. Buvo užmigęs paežerėje. Verknės 
ežero šaltos ir ramios vilnys švelniai plovė 
krantus.

“Argi tai sapno būta?” pamanė Gailutis 
ir didžiai nustebo: ežero vidury buvo iš
augusi sala.

Visą dieną niaukėsi; vėl rinkosi audra 
į naktį. Ir Gailutis buvo apsiniaukęs kaip 
naktis, ir jis lyg ko baisaus laukė susimąs
tęs. i

v O kai ėmė temti. Gailutis vėį prisispau
dęs prie gluosnio laukė. Viesulas kaip va
kar siuto ir daužėsi, ir šniokštė, ir kvato
jo ežero bangose; draskė medžiams šakas 
ir mėtė paukštyčius iš lizdų, ęirdėti buvo 
ir mergos verksmas ežero gelmėse.

Atskrisk, Kauni, iš tolo, 
Kur vasara amžinoji, 
Paimk mane ant sparnų, 
Nunešk pas užkeiktą mergą.

Kai viesulas bandė draskyti Gailučio 
žodžius į skutus, Kaunis jau buvo šalia 
Gailučio. Valandėlė — ir garmėjo abudu, 
kaip vakar, ežero bangomis; garmėjo į 
užkeiktą pilį.

— Baisus tave darbas laukia, Gailuti, 
— prašnabždėjo Kaunis. — šiąnakt tu ne
turėsi dieviškosios anglies, šiąnakt už
keiktoji merga gaudys tave po visus kam
pus. Galėsi žiūrėti į mergą, kad nuo jos 
paspruktum, bet šiukštu kalbėti: pražūsi 
jos naguose!

Už pilies girdėt buvo siutusi audra: ro
dosi, šimtas vilkų staugė ir šaukė, maitos 
laukdami, Gailutį vėl apėmė baisus siau
bas. Ar jis paspruks iš nagų baisiam vam
pyrui?

— Gausi skiltuvą ir žvakę. Pastatysi ją 
ant lango. Rankoje laikysi suspaudęs Kū
riko žiedą: jis tave padarys lengvą kaip 
stirną. O kai pavargsi bėgiojęs, lįsk į krū
vą kaulų. Merga turės daug darbo, kol ta
ve atras. Tik šiukštu tau prasitarti!,

Ir vėl vienas Gailutis.
Sugirgždėjo sunkios durys ir Gailutis 

pradėjo skilti ugnį. Sujudo veikiai karstas, 
ir vėlek pasigirdo šiurpulingas balsas:

— Padėkit man! Padė-ė-ėkit! Kas gai
litės manęs, padėkit! eikit į .pagalbą: 
taip kenčiu!

Gailutis stipriau suspaudė Kūriko žie
dą rankoje. <

Praamžiau teisusis, 
Padėk vargšei mergai, 
Išgelbėk iš skausmo 
Baisiųjų nagų!

— A, tu vėl čia! Dabar neišspruksi! 
Nors kartą aš pasisotinsiu tavęs!

Ir šoko merga iš karsto, ir sustojo prieš 
Gailutį valandėlę, lyg susimąsčiusi, kas 
daryti. Gal jai, gailėjo vargšo jaunuolio, 
pasiryžusio ją išgelbėti, o gal ji žiūrėjo, 
nuo kurios vietos pradėti, kad mažiau 
kraujo išbėgtų niekais ir daugiau būtų šil
tos mėsos.

Gailutis žvilgterėjo. Veidus turėjo iš
balusius kaip drobė ir giliai įdubusius. 
Akys jai žėrėjo kaip deimantai, ir buvo di
delio troškulio jos kupinos — troškulio, 
kuris sunku numalšinti, nes jis begalinis. 
Rūbus turėjo ilgus ir baltus kaip veidai. 

^Plaukai — kaip Mildos, kur buvo atvykusi 
paguosti Gailutį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
‘‘NAUJIENAS*
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EUDEIKI

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS
Antanas Gintneris

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Susirinkimų ir parengimų

Mirties Sukaktuvių Minėjimas

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

namo 
nelaimės 
važiuoti. 
Michale 
teisman.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

2 vaL popiet bus šventinamas paminklas.
Nuliūdęs vyras Kazimieras.

DAR VIENA 
EKSKURSIJA

arba atvykusius draugus bei gi 
mines ir su jais lakstė lyg pa-

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GtLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 80834

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Tel.: FRontier 8-1882

spaudos dar- 
Krivulės* 

o kun. Be

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100

kartu aktyvus veikėjas kelioli
kos organizacijų, kaip spau
dos, Balfo, socialinio verkimo 
Jam linkime ilgiausių metų.

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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p. Šileikis, o. p.
WČ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
wDs Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba koloms 
v (Arch Supports) ir 11

V«l- 9__4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd SU Chicago, UI. 60629 
TeleU PRospect 64084

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tolofu HEmlock 4-2123 
Rezid. telefu Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimu DM 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 84195

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7l$t STREET 
Ofisas; HEmlock 45849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmai, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 4E1MOS VALANDOS | 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kit A. M.

žemę: Nidos, Juodkrantės, Prei
los pakrantes. Jis išvaikščiojo 
pėsčiomis visų Kuršių pajūrį, 
Nemuno žiotis, Njidos smėly
nus. Puikiai pažino to krašto 
gamtą, gyvūniją, vietoves, 
žmones ir jų papročius. Todėl 
visa tai galėjo gražiai ir įspū
dingai aprašyti savo knygoje. 
Teisingai velionis rašė, “kad 
paskutiniųjų 25 m. praeities 
raktu atsirakinęs Baltijos jū
ros pakraščių, Kuršių, Nerin
gos kopų, Kuršių marių ir Ne
muno deltos gamtos vaizdų ga
lerijos duris einu į giliai tau
tinėje sąmonėje glūdintį ir lie
tuvybės dvasiai- užantspauduo
tą rmano atniiniJėš'aruodą, p'a- 
šviesdarnas krutinėję rusenan
čiu žemaičių ir prūsų žūtbūti
nių (kovų šviesa, ryžausi su
rinkti ir po gilių užuomaršos 
sąnašų savo prisiminimų kris
lelius, sugrupavus juos į trily
pį vienetą, patiekiu lietuviškai 
skaitančiam pasauliui”...

Visuomeninėje veikloje ypa
tingai pasireiškė dirbdamas ir 
organizuodamas, - šaulių sąjun
gos skyrius Klaipėdos krašte, 
kaip lietuviškos tvirtovės pa
grindus, todėl ilgėsnį laiką yra 
buvęs ir Juodkrantės šaulių 
būrio pareigūnu. Atsikūrus 
Lietuvos šaulių Sąjungai trem
tyje, velionis vieną kadenciją 
buvo LSST centro valdybos 
nariu, bet išvykęs gyventi į 
Floridą — atsisakė.

Buvo vedęs Klaipėdos krašto 
pašto tarnautoją Ievą Tamošių 
naitę. Atplėšus Klaipėdos kraš- 

' tą 1939 m. kovo 22 d. abudu iš-
■ vyko gyventi Į didžiąją Lietu-
■ vą. žmona, kuri jautriai per

gyveno to laiko įvykius, tų pat 
metų liepos 3 d. mirė ir buvo 
pervežta palaidoti į Klaipėdos 
krašto, Pėžaičių kaimo kapi
nes, jos gimtinę. Vokiečiai 
leido tai padaryti, ji palaidota 
su visomis iškilmėmis.

Antrojo Pas. karo metu ve-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

• MONIKA GRUBLIAUSKAITE
Gyv. Cicero, Illinois

Mirtis palieka neišdildomą skausmą artimųjų širdyse. Tą sielvar
tą nepanaikina bėgantis laikas, kuris žaizdas pagydo.

Minėdamas a. a. Elenos Šimkienės mirties metines, Jos vyras 
Kazimieras pastatė paminklą ant Jos kapo Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėse 72-me bloke, kur taip pat amžinoje ramybėje ilsisi Monika Gru- 
bliauskaitė. . .

1970 m. rugpiūčio 22 d._8 vai. ryto už mirusias bus atlaikytos Šv.

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

Rw. fol. 239-4683

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

Medical Building). T»L LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepiu skambinti 374-8012

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

KAT-RA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 7374149 
Tikrina airis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

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

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

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

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Laidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

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

M. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso folaf^ PRospact 8-3229 

Rezid. tilafu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

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

SUMAŽINTOS 
KAINOS 

1970 M. MODELIAMS

— Anatolijus Čepulis', žur
nalistas ir Socialinio klubo rei
kalų vedėjas sulaukė 70 metų 
amžiaus. Jisai gyvena Bridge-

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VAT.ANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį* nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Nesaugu autobusuose •
Antradienį buvo grąžinti 

trisdešimt du gerokai aplam
dyti ir daugiau ar mažiau su- 
žesti Skokie, Jll. mokinių 
“Drum and Bugle (Corps” būg
nininkų grupės nariai, kurie 
su palydovais praeitą savait-l 
galį autobusu buvo išvažiavę į 
Virginiją koncertuoti, bet be-j 
važiuojant kalnuose tarp Vir
ginia ir North Carolina stab-i 
džiams sugedus autobusas nu-' 
riedėjo į pakalnę. Vienas ne
laimėje užmuštas, septyni sun 
kiau sužeisti nugabenti'! N. C. 
Mounth Airy ligoninę, o 32 
sverkesnieji grąžinti 
lėktuvu, kadangi po 
nebenorėjo autobusu

Autobuso šoferis 
Bird, 32, traukiamas

DR. S. B1EŽIS
Wafa PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Tlečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

ROZ4 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba tttldeato valandoje 
gražiauaioo gėlė* ir vainikai, antka

kapams gėlė*.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

— žagariečių Klubo piknikas įvyks 
rugpjūčio 23 d., buvusiam Liepos dar
že, 82nd ir Kean Avenue, šokiams 
gros Tony Valiūno orkestras. Kvie
čiam visus narius ir svečius atsilanky
ti ir linksmai laiką praleisti su žaga- 
riečiais. Pradžia 12 vai.

Povilas Masilionis, pirm.

(LACKAWICZ)
REpublic 7-1213
VIrginia_7-6672

ši y mėty 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 
TRAVEL SERVICE BUREAU

*
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

Žinomas spaudos darbuoto
jas, ilgą laiką gyvenęs Town of 
Lake lietuvių kolonijoje, o iš- 

j pensiją, buvo įsigijęs sa
vo nuosavus namus Floridoje, 
netoli Tampos miesto. Pasku
tiniu laikų gyveno Hickory 
Hills pas savo dukterį ir žentą 
Eringius, adresu: 9335 So. 84 
Ave., Illinois.

Velionis buvo gimęs Lietu
voje, Leckavos parapijoje, Va
nagų kaime, Mažeikių apskr. 
Buvo gimęs 1902 m. lapkričio 
15<L Mirė sulaukęs 67 metus 
amžiaus rugpiūčio 5 d. Jisai 
keliolika metų sirgo, o ypač 
paskutinius 6 mėnesius, kurie 
pareikalavo ypatingos priežiū
ros atskiruose namuose. Jis 
savo ilga kančia įprasmino sa
vo gyvenimą šioje žemėje. Bet 
niekad nenusiminė: darbavosi, 
planavo, rašė straipsnius spau
dai ir paruošė kitą knygą, ku
ri laukia leidėjo. Apie ją kita 
proga pakalbėsime.

Jis atitarnavęs karinę prie
volę, tuojau įstojo į pasienio 
policiją, kuriai atidavė visą 
savo jaunystę, sugebėjimus ir 
gerai atlikdamas jam pavestas 
pareigas, ypatingai kaip sar
gybos viršininkas, gerai pasi
tarnavo Lietuvos vyriausybei, 
todėl savo parigūnų buvo ger
biamas ir mylimas. Per 15 me-

Visi Amerikos lietuviai la
bai atidžiai skaitė J. Tijūno įs
pūdžius iš kelionės į Europą ir 
iškilmes Lietuvių kaplyčioje. 
Spausdiname Europoje ilgiau 
užsilikusio p. St Jasėno įspū
džius. Jis dalyvavo tose pačio
se iškilmėse ir matė tos pačios 
koplyčios šventinimą. Iš Ro
mos atsiųsti įspūdžiai šitaip 
skamba:

Pirmiausia aš noriu šį tą pa
rašyti apie lietuvių koplyčios 
šventinimą Romoje.

Pats šventinimas buvo pap
rastas, daugiau man priminė 
turgų negu iškilmes. jViloje 
(Vila — šv. Kazimiero kolegi-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA 
2709 W. 51st STREET

Tol.: GR 6-2400
tfaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt 10—4, ir 

šeštai 10—2 vaL

R«z. Gi 84)873

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

A a. Alfonsas Nevardauskas
Knygos "Pajūriais — pamariais” autorius 

lionis buvo pasimetęs su vai
tais Vokietijoje. Bet karui pa 

sibaigus juos susirado. Jie gy
veno Scheinfieldo lietuvių sto
vykloje, o atvykus į JAV apsi
gyveno Chicago j e.

Velionis a. a. Alfonsas Ne
vardauskas buvo pašarvotas A. 
?etkaus koplyčioje, 2533 W. 71 
St Rožančių koplyčioje sukal
bėjo kun. B. Sugintas. PamaL 
dos įvyko Tėvų Jėzuitų koply
čioje laidojimo dieną. Jo kū
nas buvo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, greta buv. 
Klaipėdos krašto gubern. J. 
3udrio, kurį velioniui teko ar
čiau pažinti.

Koplyčioj atsisveikinimo kai 
bas pasakė: A. Juškevičius — 
LB Chicagos apygardos vardu, 
A. Gintneris 
buotojų, P. Dirkis 
V. Šimkus — Balfo.
nediktas Sugintas kapuose at-i 
liko paskutinį patarnavimą ir' 
pasakė atsisveikinimo žodį,1 
kaip lietuviui patriotui ir Va-, 
saiio 16 gimnazijos rėmėjui? 
Buvo sugiedotas Angelas Die
vo ir Lietuvos himnas. Karsto 
nešėjai buvo “Krivūlės” nariai 
ir artimieji velionio giminės. 
Pusryčiai įvyko Račiūno sve
tainėje, kuriuose dalyvavo apie 
100 žmonių.

Liko duktė Meilutė Eringie- 
nė, sūnus Remys — Alfonsas, 
žentas Leonardas Eringis, mar
ti Yota, anūkės Elaine, Darle
ne ir Katie bei Antanas ir Algis. 
Giminės — Salomėja Burbie
nė, o Lietuvoje: brolis Augus 
tas su šeima, dvi seserys — Do- 
nilavičienė Marija ir Fėlė Kle
mam enė su šeimomis, O Vo
kietijoje — svainė Ona Tamo
šiūnienė su šeima, draugai ir 
pažįstami.

Alfonsai, ramiai ilsėkis 
Amerikos žemėje, nes Klaipė
dos kraštas, Tavo numylėtas ir 
gražiai aprašytas knygoje, 
dabar Tavęs priglausti negalė-

DR. LEONAS SEIBUTIS į 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST. j

V*L: antrad. nuo 2—5 po pietų, i
ketvirtad. nuo 6—8 vak. Į

Ofiso folefu 776-2880 j
Nsuįas rez. telef-: 448-5545 I

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i
Bendra prakrika ir chirurgija |

Ofisas 2750 West 71st St. 
T*l. 925^296

Valandos: 2—8 vaL vak Penktadienį 
10__12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099 Į

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

T*U PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 58 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.______ __

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
0/ 2533 W. 71st Street
«. Telef.: GRoovehiU 6-2345-S

M ** 1410 So. 50th Ave, Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

TeL ofiso: PR 8-7773; rėž.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

> Priima tik susitarus. J'--••• f ~ 
Valandos: pirmad, ketvirtai, \5—8, 

antrad, 2—y'

“tipsus” ir manau čia buvo su
kauptas visas dėmesys. Tai lyg 
pas mus prieš Kalėdas lakstant 
po krautuves pirkti dovanų 
užmirštant pagrindinę Kalėdų 
švenčių prasmę. Seselės vo
kietės lietuvių viloje buvo pik. 
tos kaip širšės ir nesukalba
mos.

Kaip matote į patį koplyčios 
šventinimą žmonių neleido. 
Žmonės dalyvavo tik Popie
žiaus laikomose mišiose. . Mišių 
metu žmonės buvo susispaudę 
vienas prie kito, nes buvo labai 
mažai vietos, galvomis beveik 
siekė to žemo rūsio lubas. 
Tiesiog trūko oro, buvo karšta 
ir tvanku, žmonėms bėgo pra
kaitas per veidus. Visi stovėjo 
ant kojų. Kai kurios moterys 
grūdosi prie sienos, kad galė
tų atsiremti. Blogiausia buvo 
tiems kurie buvo atėję su tau
tiniais drabužiais. Knygelėse 
kurios buvo padalintos žmo
nėms, buvo atspaudintos šv. 
mišios lietuviškai ir lotyniškai. 
Bet mišias Popiežius laikė lo
tyniškai ir visi lietuviai jam at
sakinėjo lotyniškai Buvo ben
drai giedamos giesmės kaip 
“Pulkim ant kelių” ir kitos. 
Popiežiui įeinant laikyti mi
šias, žmonės pradėjo ploti, kiti 
šaukti “Valio”, o galų gale vi
si pradėjo dainuoti “Ilgiausių 
metų”. Su “ilgiausių; metų” ir 

. iš koplyčios išlydėjo. Man tai 
atrodė nei šis, nei tas. Visą lai
ką tarp lietuvių maišėsi italai 
tvarkdariai,, bet lietuviai jų 
neklausė. Jei kuris už ką nors 
imdavo barti, tai lietuvis .jam 
lietuviškai atkirsdavo: “Ko pri
sikabinai, eik šalin, aš tavęs 

, ■ ■ ■

nesuprantu”, ir darydavo savo. 
Tvarkdariai, negalėdami susi
tvarkyti su -mūsų žmonėmis, 
juos paliko ramybėje ir tai 
mūsiškiams išėjo į naudą. Bu
vo uždrausta fotografuoti; 
tvarkdariams' įšlaksčius, lietu
viai “šaudė” foto aparatus, 

: kur tik papuolė. Aš stebiuosi 
kaip Popiežius nuo lempų švie
sų neapako.

Pati koplyčia taip atrodo. 
Priekyje Aušros Vartų Marijos 
paveikslas. Labai gražus. Ap- 
auksuotais rūbais ir tikrais gin
tariniais karoliais. Veidas, ran- 

i kos ir fonas mozaika. Kiti vaiz
dai, graviruoti sienoje. Šv. Kazi
mieras, pažymėta, kad Lietuvos 
karalaitis ir data. Maldaknygė 
ir užrašyta lietuviškai “Marija 
gelbėk mus”. Tačiau man ta 
maldaknygė nėra panaši Į mal
daknygę. Yra pavaizduotas žu
vęs partizanas, bet jeigu man 
tai būtų nepasakę^ tai aš būčiau 
susidaręs vaizdą, kad guli nuo 
kryžiaus nuimtas Kristus. Yra 
ir blankus Kauno vaizdas. Pa
čiu bjauriausiu dalyku man at
rodo lietuviškoje koplyčioje Jo
gailos atsiradimas pažymint, 
kad jis buvo Lietuvos ir Lenki
jos kunigaikštis. Kam tos uni
jos minėjimas, ką tai bendro 
turi su kankinių idėja? Jau taip 
mus visi lenkais vadina ir dau
guma nežino Lietuvos vardo. 
Tie visi įgraviraviinai man as
meniškai atrodo blankūs, ne- 
reikšrtiingi, o svarbiausia ne
ryškūs. Jie nedaug ką pasako 
apie Lietuvos' kančią. Įspūdį 
man padarė tiktai paveikslas, 
bet jis ne Jonyno kūrinys, bet 
Aušros Vartų kopija.

(B. d.)
St. Jasėnas

PAPILDOMI ĮSPŪDŽIAI Iš ROMOJE 
SUORGANIZUOTŲ ŠVENČIŲ 

ja), bebuvo galima rasti nė 
vieno kunigo. Jie turėjo gru-

RADINSKA'



Iš kairės Į dešinę: adv. Jonas Zuris, direktorius; adv. P. Smith, prezidentas; 
adv. Albertas Preibys, direktorius ir adv. Jonas Gibaitis, golfo dienos or

ganizatorius.

... INCOME TAX.

REAL ESTATE FOR SALE 
N«r..ui, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALI 
Darblnlnkg Reikia

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

gai ilgus metus gyvuoti ir tei
singumo principais vadovau
jantis dirbti šio krašto gerovei 
ir mūsų lietuviškam reikalui.

Vitoldas Petrauskas

HELP WANTED — FEMAL8
• Darbininkių Reikia

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

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

fl RHODES SCHOOL DISTRICT 
84y2

River Grove, Ill. 60171
Call immediately for an interview

GL 3-6813
: >> GT* ’i,: £

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS.— VERTIMAI ' 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233
-A-

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI

Vandalizmas pakilo 50%
; Gallagher — Bassett drau
dimo kompanija praneša, kad 
per praeitus 6 mėnesius vanda- 

H lizinas, padegiojimai ir plėši- 
kaviniai Chicagos viešosiose 

3 f mokyklose pakilo 50 nuošim
čių. Per tą pusmetį Chicagos 

! švietimo tarybai padaryta 
j nuostolių už 535,000, būtent: 
i 136 padegimai padarė nuosto- 
!lių už $321,000; 599 įsilauži- 

^įmai ir apiplėšimai — $165,000;
! 161 kitokio vandalizmo pikta
darystės — $49,000. Daugiau- 

.! šiai vandalizmo padaryta pa- 
i ties miesto , mažiausiai prie
miesčių mokyklose. Iš 372 van 
dalizuotų mokyklų, 60% yra 
pačiame Chicagos mieste. Tai 
paaiškina, kas tie “vandalai”.

-Amerikos lietuvių advokatų S-gos diena
Chicagoj prieš keturiasde

šimt metų Įsikūrė lietuvių ad
vokatų — teisininkų sąjunga. 
Per eilę metų yra daug kartų 
pasikeitę vadovybės ir nariai. 
Tačiau sąjunga išsilaikė aukš
tame lygyje.

Mūsų teisininkai ' aktyviai 
reiškiasi šio krašto politinia
me ekonominiame lietuviška
me gyvenime, 
r.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

Nariai daugumoje čia gimę 
lietuviai, sielojasi mūsų Lietu
vos sunkia dabartine padėtimi 
ir rūpinasi jos ateitimi.

Paskutiniu laiku įsitraukia 
vis daugiau naujų ateivių, ku
rie yra baigę teisės mokslus.

Š. *m. rugpiūčio mėn. 26 d. 
valdyba rengia Silver Lake 
Country Club metinę golfo die
ną ir iškilmingus pietus. Ta 
proga už ilgameti darbą lietu
viškoj veikloj bus pagerbtas 
buv. metropol. operos barito
nas Al. Brazis.

Policija “brutaliai” 
elgiasi su pasalūnais

Gaujų pasalūnams nušovus 
policijos detektyvą James Al
fano, “Black P. Stone nation” 
gaujos vadovybė susišaukė 
“spaudos konferenciją”, kurio
je kaltino policiją, kad polici
ja su suimtais ir nužudymu 
Įtariamais brutaliai elgiasi; be 
to kaltino policiją, kad ji su-, 
ardžiusi tos gaujos “kultūros 
centrą”, buvusi 1468 E. 67 St.

A. & L. INSURANCE & REALTY.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

šiuo metu sąjungos prezi
dentas yra Povilas Smith. Jis 
vienas pirmijjų organizatorių. 
Jonas Zuris iki šiol tebėra Val
dybos direktorius. Jau eilę me
tų daug dirba Albertas Preibys 
ir ne per seniai į sąjungą Įsi
traukė darbštus ir judrus jau
nosios kartos atstovas Jonas 
Gibaitis. Linkime ir toliau 
advokatų — teisininkų sąjun-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Trys žmonės sudegė 
Dan Ryan greitkelyje'

Antradienio pavakarėj, pa
čiame trafiko sujudime susi
dūrus traktorių vežamam trai- 
leriui su automobiliu ir benzi
no tankui užsidegus, trys žmo
nės žuvo. Nelaimė įvyko Dan 
Ryan greitkelyje ties 36 gatve, 
kur visu greitumu išsukdamas 
į 35 gatvę automobilio vairuo
tojas Crawford susidūrė su 
traktorium — traileriu, kurio 
tankui sprogus abudu vežimai 
paskendo liepsnose.

Kol gaisrininkai susinėrusius 
vežimus atplėšė ir juose sude
gusius tris žmones ištraukė, 
susidarė mylių ilgumo auto
mobilių eilės abiejose nelai
mės pusėse. Nelaimėje žuvo 
traktoriaus šoferis John Young, 
31 ir automobilio vairuotojas 
Robert Crawford, 56 ir jo žmo
na.
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HIGH RATES PAID QUARTERLY

SAUGOTIS 
NUODINGO VORO 
“SMUIKININKO”

Nuodingasis voras'.“vienuo
lis” savo kuproje turi\aįškų, j 
smuiką panašų ženklą! todėl jis 
ir vadinamas “voru smuikinin
ku”; Prieš 11 metų: iHįjnojuje 
jis visiškai nebuvo žinomas, bet 
šiandien jau yra pasidavęs nuo
latiniu Illinojaus “piHečįųį’. Iš 
102 apskričių jau 45 apskrityse 
yra įsteigęs savo “kolonijas”. 
Manoma, kad, atostoginjhkai j į 
pargabeno savo lagaminuose ar 
automobiliuose iš Amerikos 
pietvakarių. į .

šis rudos spalvos padaras ne
pakenčia žiemos, dėl to Dlinoju- 
je jis būtinai ieškosi žiemai-pa
stogės šiltuose rūsiuose'ir gyve
namuose kambariuose, lentynų 
kampuose, už paveikslų, po bal
dais, spintose, panašiai kaip-ir 
kiti “naminiai” vorai.

Voro smuikininko nuodai yra 
stipresni už daugelio gyvačių 
nuodus. Jie tuo pavojingesni, 
kad vorui įkandus žaizda prade
da pūliuoti ir pūti, užsigangre- 
nuoja, labai sunkiai gydoma ir 
ilgai trunka gydymas. Net iš- 
gijus, įkandimo vietoje pasilie
ka gilus rėtis,. Ypač to voro 
įkandimas yra pavojingas vai
kams.

Ištyrus 400 rudųjų vorų įkan
dimus nustatyta, kad daugumo
je atvejų jie žmones įkando be- 
užsivelkant retai tevartojamus 
drabužius. Vorui įkandus gali
ma pajusti "silpną dygsterėji- 
mą. Tik po 6—8 valandų įkan
dimo vieta paraudonuoja, pra
sideda niežėjimas ir atsiranda 
mažas niežas. Po 12—24 valan
dų įkąstasis pajunta silpnumą, 
šalčio krėtimą! energijos nusė- 
kimą, temperatūros pakilimą; 
širdies pykimą ir - nerimo jau
smą. ;

Geriausia apsauga nuo. vorų 
yra jiems neduoti progos na
muose apsigyventi, todėl reikia 
naikinti muses, tarakonus ir 
visokius vabalus, kuriais tie 
“smuikininkai”- minta. Bie to, 
prieš apsivelkant seniai vartotus 
drabužius, juos gėrM'iškrėsti, o 
batus prieš aunant papurtinti.

WATCHMAN AND JANITOR 
6 evenings per week.

6 P. M. to 4 A.M.
Must speak English.

FASCINATION CANDY CO.
1137 No. WOOD STREET

FOR GENERAL OFFICE 
i - - < Typing essential, 

some bookkeeping.
• Call Mr. MCDONALD 

... OR 7-0950

RECEPTIONIST - TYPIST

Congenial Loop office 
established business service 
‘ organization.

Tel. 663-0055
-r ---- ---- -------- —----—

GENERAL OFFICE
Young woman with lite typing. 37% 
hr. wk. Paid insurance. Nr. North.

v: Apply 10 A.M. — 3 PJM.
REGISCOPE

320 W. OHIO; or call
■ ■ - 787-5200

TYPIST
Experienced in order dept, 

Salary open.

Tei. 584-0234

Assistant to new & .used car sales 
managers, typing. & math aptitude 
necessary, for billing, warranty & 
general . office wirk. . : See Mr. 

. ' MXIKAT. Jr. ’
. .. PĘC3CAT BUICK:

115 ; MADISON ST.
■ MAYWOOD '

50—60 WPM.' Matare woman work: 
for 2 yuong executives. Growing- 

Manufacturing Concern.
ACME FRAME. PRODUCTS 

501 W. HURON 
' . SU 7-1875.

Ask for Mr. FURER.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tame — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMA1S

DEL VISŲ 1NFORMACLJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 1-TW

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Passbooks 

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

— Jonas Vaičiūnas, LB Čika
gos Apyg. valdybos narys infor
macijai, šiandien (8.20) 7:30 v. 
vakaro savo bute, 7221 So. Cla
remont Ave., kviečia spaudos ir 
švietimo atstovus pasitarti šeš
tadieninių lietuviškų mokyklų 
propagavimo bei kitais reika
lais.

NSUREI
$1,000 minimum 

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

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

Muziko Strolios atsiminimai

MOVING — Apdraustas perkraūstymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

4-’’ VJ V A AJ AV v W,

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— THURSDAY, AUGUST 20, 1970

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

— Mokyt. Elvyra Narutienė, 
Amerikos Lietuvių Mokytojų 
S-gos vicepirmininkė, išvyko Į 
Mokytoj ų studijų savaitę Daina
vos stovykloje. Sąjunga prane
ša, kad universitetai ir darbo
vietės teikia pirmenybes mokan
tiems raštu antrąją, ypatingai 
kilmės krašto, kalbą.

— Juozas Stasiulis atšventė 
savo gimtadienį giminių ir kai
mynų Joniškiečių tarpe. !Jo 
žmona Aldona svečius pavaiši
no pagal visus gimtosios apylin
kės papročius.

— Danguolė Pažerūnaitė, Mel
rose Park, Ill., baigė Loyolos 
universitete chemijos mokslus 
ir gavo Bakalauro laipsnio 
plomą. Dabar ruošiasi 
gistro laipsniui.

— Mokyt. Juozas Plačas 
Dariaus-Girėno lietuviškos
kyklos vedėjas. Dalyvauja Mo
kytojų studijų Savaitėje. Mo
kykla, esanti Gage Parko apy
linkėje, šiemet yra numačiusi 
priimti didelį mokinių skaičių.

— Dail. Stasė Kazlienė, vasa
rodama šeimos viloje, Union

Pier, Mich., nupiešė 4 paveiks
lus: “Jūratė ir Kastytis”, “Ma
dona”, “Svajonių griuvėsiai”, 
taip pat savo sūnaus Raimundo 
portretą.

— Lietuviu Paštininkų Są
jungos tradicinė gegužinė šie
met Įvyksta rugpiūčio 23 d., 
sekmadieni, 2 vai. po pietų 
Marquette Parke. Susirinkimo 
vieta — prie Sacramento if 
Marquette Rd., parko ribose, 
prie lagūno. šia proga bus ga
lima atsiimti arba įsigyti kny
gą, kuri jau išėjo iš spaudos 
“Lietuva caro ir kaizerio na
guose”. knyga yra 508 pusi, su 
daugybe nuotraukų iš I Pas.

■ • • MAID, LIVE IN
Own room, bath and .TV. Modern air 
conditioned apartment. 1 school age 
child. Must speak some English 
Other help. References. Good salary 

and home for right- person.
Call after 6 PM on Tuesdays and 

Thursdays and all day Wed. & Fri.
LA 8-5566 '

“ ARE YOU MATURE? 
AND LOOKING FOR 

DIVERSIFICATION
Local suburban Companv. Typing 

preferred. A, MUST. Salary 
$100 to S115.

ALUMNI CAREER CENTER 
Call 456-1200 

7644 W. NORTH AVE. 
ELMWOOD PARK

3KM

LIVE IN HOUSEKEEPER 
General housework — child care 5 
children, 4 school age. Other help 
Own room, bath & T. V. Must speak 
some English. Good salary & home 

for right person. 
LAKE FOREST. 

234-6028

di-
Ma-

yra 
mo-

f f bating L 
f BETWEEN

karo laikų'. Kviečiami buv. 
pašto, telefono, telegrafo-ir ra
dijo tarnautojai, jų šeimos if 
pažįstami, kurie tik domisi 
mūsų veikla ir naujos knygos 
pasirodymu. Esant lietingam 
orui, gegužinė įvyksta K Rep
šio namuose, 6608 S. Richmond 
Ave.

7/

a

eodi SeW Me
Tofoy** FUNKY, 1200

—Juozas Mackevičius, Kostas 
Repšys, Kostas Januška bei V. 
Šimkus stengiasi suorganizuo
ti papildomą šiais metais skir
tą šalpos reikalui gegužinę, 
kuri įvyksta rugsėjo 6 d. Bučo 
darže. Jie telkia šeimininkes,- 
baro patarnautojus, mašinų 
tvarkytojus ir 
gus asmenis.

MURO 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 
Aukst. mokyklos.

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

4 PO 4 STORINIS. 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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

VP. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, II!. 60631 Tel. YA 7-5980

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629
, ' WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai,, 

maistas, pinigai.

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 
Parko

PINIGU ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na $45,000. i

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 1 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu mū
rą prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
Marquette Parke. Teiraukitės asme- 

5 niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 BUTU MŪRAS.
ma. šviesūs erdvūs 
garažas, gera vieta.

, $44,000._________

Nauja gazo šili- 
kambariai. mūro 

Po derybų —

; 9 KAMBARIU 12 metų. fabrikanto
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
muro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

į JUOZAS (JOE) JURATHS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas uis. 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

APYNAUJIS 3 VBUTU MŪRAS, -ši- 
lurųa gazu. aliuminijaus langai, platus 

■ sklypas G^ge Parke. $47,000. *
j 4 BUTAI, 5-tas rūsyje, mūrinis. 
Į Aliumini jaus z langai. 3 automobilių 
mūro garažas;; -Gražioj Marquette Par- 

1 ko vietoto. $47.500’.- - ■
| 6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA- 
- LOW. šiluma gazu. Aliumini! aus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $?.J .000.

— GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauia šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Pa-rlro SS4. SCO

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS. Mar- 
nuette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

• Tel.: 471-0321

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapells 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

ft ano Casual^ Cornea”*

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Teta REpublIc 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DAŽAU NAMUS 
B VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1

kitus reikalrn-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
L namu, automobi

liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

limo $aiyoc<- 
J. BACEVIČIUJ 

6455 So. Kodxlo Avo. PR 8-2233 *

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

DĖL LIGOS PARDUODAMAS
6 kambariu mūrinis by-level, netoli 
83-čios ir Kedzie. 35 pėdų sklvpas.
2 automobilių mūrinis garažas. Daug 
visokiu priedu. Telefonuoti savininkui 

RE 7-1220.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning I naujus ir. senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEEP METAL 

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

Tel: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinag ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame "tackpointing’’ darbus.'Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-3047

Įkalnavlmaa veltui, kreipkitės bet kada


