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Kareiviai lipa į milžinišką Galaxy lėktuvą, kurio uodega yra 6 namy 
aukščio. Lėktuvas gali paimti ir bet kurion pasaulio vieton per
mesti 365 kareivius su visa amunicija, šis lėktuvas gali nešti 265,000 

z svaru krovinį. Kiekvienas karys turi parašiutą. 
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EUROPOJE I
Juodžiai Londonui grasina rasiniu karu

LONDONAS. — Britanijos “juodosios jėgos” vadas Michael
Malik, kurs save vadina Michael X, pranašauja Londonui rasinį 
karą. Savo organizacijos vyr. būstinėje Malik pareiškė laikrašti
ninkams, kad kova už tikrą visų juodųjų kraštų išvadavimą įvyks 
britų sostinės gatvėse. Paklaustas, ar ta kova turi būti kruviną 
Michael X atsakė “Taip”.

šio negrų vado pareiškimas 
buvo padarytas ryšium su ne
seniai įvykusiomis riaušėmis, 
kuriose 17 policininkų buvo su
žeista ir 19 negrų suimta. Vie
noje Londono miesto dalyje, 
kur gyvena daugiausia iš Va
karų Indi jų atvykę spalvotieji, 
įvyko poros šimtų juodųjų ir 
baltųjų protesto demonstracija 
prieš tariamą policijos rasizmą. 
Tų ateivių lankomoje užeigoje 
paskutinėmis savaitėmis polici
ja padarė pusę tuzino patikrini
mų ir kratų, nors užeigos lan
kytojams neturėjo ko prikišti.

Scotland Yardas ir britų vi
daus reikalų ministerija į didė
jančius rasinius neramumus 
pradeda žiūrėti su susirūpini
mu.

V. Berlyno policija gaudo 
bombarduotojus

V. BERLYNAS. — Bombas 
mėtančių ir padedančių asme
nų, pagal policijos pranešimą

MOTEVIDEO. — Policija 
paskelbė pagautą Tupamaros 
teroristų notą, kurioj parašytą 
kad pagrobtuosius įkaitus — 
amerikietį Fort Collins ir Bra
zilijos konsulą Dias Gomide — 
jie laikys ilgesnį laiką, bet ne
žudys. Juos nužudysiu tik tuo 
atveju, jei policija suras, kur jie 
yra paslėptu Tupamaros tonas 
atrodo švelnesnis po to, kai po
licija sugavo Įtariamą jų vadą 
Ral Sendic,

LONDONAS. — Tymų epi
demija Anglijoje tiek išsiplėtė, 
kad jais kas savaitė apserga, 
po daugiau kaip 10,000 asme
nų, Visi tėvai skatinami įskie
pyti savo vaikus.

BELGRADAS. — Apie 3 va
landą ryto į trečiadienį Adria- 
tikos uosto miesto Bar gyven
tojai išbėgiojo į gatves, kai že
mės drebėjimas sukrėtė mies
tą. Silpnesnis drebėjimas įvy
ko Montenegro sostinėje Tito-

is

ei jai nepasisekė pagauti nė vie
no piktadario.

Prieš porą savaičių bomba 
padegtas Berlyno CDU (Krikš
čionių demokratų sąjungos) 
.biuras, kuriam padaryta 50,000 
DM nuostolių. Prieš keletą die
nų sprogstama medžiaga sun
kiai sužaloti du Amerikos ka
rininkų, priklausančių U. S. 
Berlyno saugumo brigadai,, au
tomobiliai. Sprogdinimo me
džiagą spėjamą buvusi ta pa
ti, kuria rugpiūčio 7 dieną bu
vo išsprogdinti- Berlyno apy 
gardos Kreuzbergo teismo rū
mai.

Vėliausiai buvo pastebėtą 
kaip nuo Zehlendorfo policijos 
nuovados Mercedes automobi
liu skubiai nuvažiavo du jauni 
vyrai ir tuojau po to iš ten pa
statyto policijos radijo signa
lizavimo automobilio pasirodė 
dūmai ir sprogo stipri bombą 
automobilį visiškai sužalodama. 
Policija nustatė, kad Mercedes 
priklauso vienam 29 metų am
žiaus neaiškiam tipui, kurs 
save vadina studentu ir filmuo- 
tojui. •-

nas apsilankys Chicagoje šį ru
denį.'Baltų  jų Rūmų informaci- 

; jomis, jo vizitas galimas atei
nančio rugsėjo viduryje Vidur-' 
vakarių laikraščių redaktorių 
konferencijos metu.

LONDONAS. — Dėl gąsdini-^ 
mo bombomis Londone, Bir- 
minghame ir keliuose kituose 
Anglijos miestuose, žmonės bį- 
jojo beeiti į kino teatrus ir ki
tas viešas vietas. Ieškant padė
tų bombų Londone žmonės bu
vo pašalinti iš 39 kino teatrų, 
iš parlamento rūmų ir Britų 
muziejaus. Bombų nerasta. Nu
statyta, kad gąsdinimus sklei
džia Airių Respublikos Armija 
(IRA), kuri Anglijoje yra už
drausta. . * ■> .

TELAVIVAS. — Izraelio ka
rinis teismas' nuteisė mirties 
bausme du arabus iš užimtos 
Jordano teritorijos į vakarus 
nuo Jordano, upės. Nuteistieji

zis Assad Ei Shebab, 21, kalti-

PARTIZANINIAM KARUI VADOVAS
'-7 - "į '• • ■ " ■ - i . . * ~ .

Kubos kompartija paskelbė instrukcijas 
kaip miestuose kelti ginkluotas riaušes

NEW YORKAS. — Revoliucionieriai daugumoje rekrutuoja- 
pačiame krašte, bet provincijoje revoliucijai jie paruošiamimi 

didmiesčiuos, skelbia naujoji Kubos komunistų revoliucijos dok
trina. Prieš keletą savaičių Lotynų Amerikos, Azijos ir Afrikos 
maištininkų, grupėse platinamas, matyt, pačiam Indeliui Castro 
laiminant, Havanoje išleistas “Partizaninių kovotojų miestuose 
vadov&§^, kuriameligšiolinė Che Guevaros revoliucijos tezė, esą 
revoliucijos gimsta ir išsivysto krašto gilumoje,, iš pagrindų mo
difikuojama.

■" Pagal naująją modifikaciją 
partizaninės kovos krašto gilu
mose (provincijoje) tebevaidi
na lemiamąjį vaidmenį, tačiau 
sąlygos ir planai toms kovoms 
turi būti paruošti veiksmais 
miestuose, skelbiamą vadove.

Tas ,išt4O puslapių partizani
nio karo miestuose, vadovas 
antraštėje pavadintas “Mini
manual del guerillo urbano”, 
yra pirmas svarbus komunistų 
dokumentas apie partizanines' 
kovas miestuose. Be bendrų te
oriškų nurodymų, ten pateikia
mi .praktiški “vartojimo nuro
dymai”, kaip vesti partizani
nius veiksmus didmiesčiuose. 
Vadovo antraštės jau parodo, 
kokia turi būti miestų partiza
nų veikla: “Miestų partizano 
ginklai”, “Bankų apiplėšimai”, 
“Pagrobimai”, “Nervų karas” 
ir t. t. • -

Detroito meras
DETROIT. —Dziennik Zwią- 

zkowy ilgame reportaže iš Det
roito apie ten šiomis dienomis 
įvykusią Amerikos Lenkų Kon
greso konvenciją su kompli
mentais mini Detroito miesto 
merą Romaną Grybą, kuris ra
šosi Gribbs, o lenkų dienraštis 
jo pavardę keliose vietose “pa
aiškina” esant Grzyb.

“Vyriausias banketo kalbėto
jas buvo Detroito miesto me
ras Roman Gribbs (Grzyb)”, 
pradeda Dziennik Związkowy, 
“jaunas, energingas ir gražios 
išvaizdos, jis į visus padarė gi
laus įspūdžio savo puikia tare- 
na, laisvomis manieromis ir 
turtingos Amerikos lenkų pra
eities žinojimu. Moką lenkų 
kalbą, to įrodymui pavartoda-

narni nuzudžymu trijų arabų. Geriausiu ginklu miestų par- 
Pagal Jordano įstatymus jie 
būsią pakarti.

NEW YORKAS. — Prieš 
metus gavęs Amerikos piliety
bę lenkas imigrantas" Leon Za
lewski, gyvenantis Bridgeport, 
Conn., praeitą antradienį atvy
kęs prie Vokietijos konsulato 
New Yorke paleido pro langą 4 
šūvius, norėdamas nušauti vi
cekonsulus Alex Schwartz ir 
Werner Neil. Viena kulka pra
šovė vos per vieną colį Schwar- 
tzo galvos. Suimtas Zalewski 
aiškinosi norėjęs atkeršyti na
ciams už jo paties kalinimą ir 
pustrečio šimto jo artimųjų 
giminių sudeginimą.

mas keliolika posakių lenkiš
kai, pabrėždamas, kad lenkų 
kalbos pramokęs tėvų namuose 
ir mielai tą kalbą panaudojus 
progai pasitaikius” Esą Mr. 
Gribbs reiškė pasididžiavimą 
savo lenkiška kilme”.

tizanąms rekomenduojama len
gva '“Ina” automatinė 45 kalib
ro šaudyklė. Iš rankinių ginklų 
geriausias esąs 38 kalib. revol
veris. Pageidautinais kovos są
jungininkais tame revoliucijos 
“brevioriuje” išvardinti tik 
šaltų galvų vyrai, taip pat in
telektualai, dvasininkai ir mo
terys.
- Autorius šio 1969 metais 
išleisto vadovėlio pažymėtas 
brazilas Carlos Mhrighella, ko
munistas revoliucionierius, ku
ris praeitų metų lapkričio mė
nesį pateko į policijos spąstus 
ir buvo nušautas. Marighella 
yra laikomas sumanytoju pa
grobimo JAV-bių atstovo Bra
zilijai Burke Elbrick, kurs vė
liau buvo iškeistas į 15 politi
nių kalinių. Tame vadovėlyje 
jis savo straipsnyje antrašte 
“Pagrobimai” rašo: Brazilijoje 
gyvenančių arba į Braziliją at
vykstančių amerikiečių pagro-

bimas yra savo rūšies protes
tas prieš mūsų šalies - užvaldy
mą ir užplūdimą iš JAV impe
rialistų pusės”. J b

Tas. Margihellos vadovas šie
met buvo paskelbtas “Afrikos, 
Azijos ir Lotynų ^Amerikos tau 
tų solidarumo > organizacijos” 
organe “Tricontinental”. šios 
organizacijos vadovas, gyvenąs 
Havanoje, yra kapitonas Os- 
mani Cienfuegos, Kubos komu
nistų partijos centro komiteto 
narys ir tos partijos užsienių 
politikos komisijos pirminin
kas.

Ko kapitonas Cienfuegos ne
sitikėjo— tai, kad jo perspau
sdintą ir išleistą Margihellos 
vadovą skaito ne vieni revoliu
cionieriai, bet ir jų numatomos 
aukos.. Valstybės departamen
tas Washingtone tą vadovą iš
siuntinėjo informacijai visoms 
ambasadoms Lotynų Ameriko
je;

diPenn Central geležinkelio linijos 
rektoriai iirinko William H. Moore 
savo prezidentu. Jis įpareigotas va
dovauti i nuostolius įbridusiai gele
žinkeliu linijai. Jis jpareigotas ieškoti 
budy nuostoliams dengti ir pelnui 

’padaryti/

•*■ Prezidentas Nixonas susi 
tiko su Meksikos prezidentu Or 
daz Poerto Vallarta mieste, kad 
galėtų aptrti visą eilę abi vals
tybes liečiančių reikalų. JAV 
nori, kad Meksika imtųsi prie
monių marijuanai užkirsti ke
lią į JAV. Pasirodo, kad iš 
Meksikos atgabena daug nuo
dingų žolių į JAV.

Anksčiau didieji’Amerikos 
lėktuvai kiekvieną mėnesį at
likdavo po 1,200 skridimų į 
Vietnamo karo sritis. Praeitą 
mėnes| * buvo padaryta tiktai 
1,000 skridimų.

♦ Kanadoje, Sudbury srity
je, siautė labai stiprus uraga
nas, padaręs vietos gyvento
jams didelius nuostolius.

♦ Kalifornijoje automobilis
tas nušovė policininką, pasiry
žusį jį sustabdyti už greitą va- 
žiavimą*

♦ Kinijos valdžia pasižadėjo 
remti Palestinos partizanuą ne- 
klausančius Nasserio ir neno
rinčius paliaubų su Izraeliu. 
Kaip Kinijos partizanai galės 
padėti Palestinos arabams, sun
ku įsivaizduoti.

♦ Maskvon' suvažiavo rytų 
rytų Europos komunistų vadai, 
kad išklausytų apie naują Mas
kvos politikos posūkį. Maskva 
aiškins komunistams, kuriais 
sumetimais ji nepaklausė Ulb- 
richtb.

♦ Iš Mannheimo daboklės 
pabėgo 7 Amerikos kariai, lau
kę teismo ir bausmės, Jiems 
pavyko gerokai apdaužyti 2 
sargybinius.

.♦ Prezidentas Nixonas vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
ju paskyrė New Yorko advoktą 
John N. Irwin.
v ♦ Dr. Angela Y. Davis yra
viena labiausiai FBI ieškomų' Tatsujir0 Oshida’ ^Tokijo šva-

SIŪLO UŽSIENIO MINISTERIAMS
TUOJAU SUSIRINKTI

Pataria pasirinkti bet kurį ArtimųjŲ Ryty 
ar Europos miestą, New Yorko nenori

TELAVIVAS, Izraelis. — Izraelio vyriausybė nutarė keisti 
savo ankstyvesnį nutarimą ir reikalauti, kad tuojau būtų pradė
tos taikos derybos. Izraelis buvo nutaręs nesiųsti atstovų į taikos 
pasitarimus, kol rusai neatšauks keturių priešlėktuvinių patran
kų nuo Suezo. JAV atsisakius priversti rusus atitraukti naujai 
įkastas patrankas, Izraelis nutarė dar kartą nusileisti.

Tokijo gyventojai 
pradeda uždusti
TOKIJO, Japonija. ’— šio 

miesto 11.3 milijonų gyvento
jų laimėjo nors vieną dieną sa
vaitėje, kada galės pakvėpuoti 
sveikesniu oru. Tikro oro ap- 
švarinimo nesitikima susilauk
ti be kokių penkių metų. Ketu
riuose to didmiesčio biznio ir 
pramogų centruose sekmadie
niais automobiliams uždrausta 
rodytis.

Pagerėjimas laikomas tik la
šu jūroje, nes visose kitose To
kijo dalyse tebepasilieka la
biausiai užterštas miestas pa
saulyje. Rugpiūčio 2 dieną, 
sekmadienį,' pirmą dieną be 
automobilių, pasivaikščioti išė
jo 800,000 žmonių. Dramatišką 
skirtumą patyrę japonai- tą 
sekmadienį. Savaitės dienomis

Izraelio ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Joseph Te- 
koah ketvirtadienį pranešė 
Jungtinių Tautų atstovui Gun
nar Jarring, kad tuojau pradė
tų užsienio ministerių pasitari
mus taikai Artimuose Rytuose. 
Izraelis mano, kad pirmiausia 
klausimą tūri aptarti užsienio 
ministerial; o vėliau reikalus 
svarstys tų Yninisterių sudary
tos įvairios komisijos.

Tekoah nurodė, kad Izrae
lis nenori New Yorko. Izraelis 
pataria pasirinkti bet kurią 
Artimųjų Rytų vietą arba Eu
ropos sostinę, iš kurios posė
džiaujantieji ministerial leng
vai galėtų susisiekti su savo 
valdžiomis. Izraeliui atrodo, 
kad New Yorkas taikos pasita
rimams netinka, šiame did
miestyje labai daug triukšmo 
ir didelė tarptautinė įtampa.

‘ New Yorke visą laiką posė
džiauja Abba, Izraelio užsienio 
reikalų ministeris.

nuo troškinančio smogo tūks-y Trečiadienio vakarą Izraelio 
kariuomenės s štabas išdalino 
spaudai fotografijas, trauktas 
prieš pačias paliaubas ir nu
trauktas šiandien. Iš jų aiškiai 
matyti, kad rusai su egiptie
čiais perkėlė priešlėktuvines 
patrankas artyn prie Suezo ka
nalo. Amerikos lakūnai tikrina 
Suezo kanalo sritį nuo rugpiū
čio 7 dienos. Jų fotografijos 
tutėtų rodyti naujas patrankų 
vietas, bet amerikiečiai šio 
klausimo nenori kelti. Jiems 
atrodo, kad taikos derybos yra 
svarbesnės, negu kelių patran
kų perkėlimas.

tančiai skundėsi , gerklės, sopė
jimu m viduriais, o vaikai, žais
dami aikštėse, apalpdavo. Tą 
sekmadienį pinna kartą po ilgo 
laiko net dangaus mėlynė pasi
matė. 

' / -.7 ’r - .

Nors aplinkai Svarinti stan
dartai Japonijoje nustatyti ne- 
blogesni kaip JAV-bėse, bet 
“valdžiai paisant pramonės, o 
pramonei paisant tik savęs, kas 
nors turi imtis žygių”, pasakė

moterų. Jos pirktais ginklais 
buvo nužudytas teisėjas Ha
ley. Tvirtinama, kad ji pabėgu
si Kanadon.

♦ Chicagos negrai pataria 
vaikams bendradarbiauti su po
licija ir baigti tarpusaves jau
nuolių žudynes. Veik kas antra 
diena negrai nužudo kitą neg-

♦ Statistikos Biuras prieina 
įsitikinimo, kad šiais metais 
pravestas gyventojų surašinėji
mas buvo netikslus.

Dlinojuje 666,000 
žmonių yra šelpiami

Ulinojus galėtų kasmet su
taupyti po pusę bilijono dole
rių, jei federalinė valdžia per
imtų viešąją šalpą, pareiškė 
valstijos auditorius Michael 
Howlet. Tuos pinigus Ulinojus 
galėtų skirti darbo ir amatų 
apmokymui ir masiniam švieti
mui.

Howlet sako, kad išlaikyti ir 
išmaitinti iš šalpos gyvenančius 
666,000 žmonių Illinojui kaš
tuoja po $55,000,000 kiekvieną 
mėnesį. Iš šalpos gyvenančių 
minoj uj e yra daugiau kaip 6 
nuošimčiai.

Federalinei valdžiai pasiė
mus viešąją globą ir įvedus vi
suose 50 ateituose vienodas šal
pos normas, baigtųsi . visokių 
skurdžių ir tinginių migravi
mas į Illinojų iš tokio Mississi
ppi, kur šalpai skiriama asme
niui tik $40 per mėnesį, tuo

ros kontrolės departamento vir
šininkas. .

Didelė problema yra ta, kad 
Tokijo mieste yra 10,500 fabri
kų, kurie dieną ir naktį į orą 
paleidžia kiekius sieros dujų, 
sako Ishida. Kai jau dabar 
žmonės nebegaudami oro sus
munka gatvėse, klausimas yra 
kas atsitiks iki 1975 metų, ka
da oro ir vandens švaros įsta
tymai turi pilnai įsigalioti.

NESIGAILI PINIGŲ"

ST PETERSBURG, Fla. — 
Jack M. Eckerd, kuris kontro
liuoja 184 milijonų dolerių ver
tės krautuvių ir vaistinių kom
pleksą, kandidatuoja į Floridos 
gubernatoriaus postą. Jis yra 
išvystęs nepaprastai brangią 
kampaniją kuri, kaip apskai
čiuojama, jau kainavo vieną 
milijoną dolerių.

Ir tai tik pradžia. Tiek Eck
erd išleido pirminių rinkimų 
kampanijai. Jei jis tuos rinki
mus laimės, tai turės dar per
siimti su demokratų nominuo
tu kandidatu.

Kaip skelbiamą jokis kitas 
asmuo Floridos istorijoje nėra 
tiek daug pinigų išleidęs rinki
minei kampanijai.

tarpu kai minoj u je kiekvienas 
šelpiamasis kaštuoja iki $250.

Vėliausiomis žiniomis, praei
to birželio mėnesį Ulinojuje bu
vo 642,936 iš šalpos gyvenan
čių. Per vienus metus padaugė
jo 102,411.

Mokinių pažiūros
LAFAYETTE, Ind. — Pur

due universitetas, pravedęs 2,- 
000 aukštesniųjų mokyklų mo
kinių visose 50 valstijose ap
klausą, patyrė, kad 91 nuošim
tis mokinių yra pasiryžę pasi
aukoti ir padirbėti savo krašto 
naudai, atsisakydami nuo savo 
asmeninių interesų. Daugu
mas mokinių norėjo paaukoti 
metus laiko darbui aplinkai šva
rinti arba skurdui mažinti; ma
žesnis nuošimtis pasisakė norį 
dirbti, rasių ir auklėjimo srity.

Nors apklaustieji mokiniai 
neskyrė pirmaeilės svarbos ra
sinėms problemoms, tačiau 60 
nuošimtis pasisakė esą susido
mėję tomis problemomis, ka
dangi jos yra mokyklose nagri
nėjamos.

70% pasisakė nesą griežtai 
priešingi dirbti mokyklose su 
kitų rasių mokiniais; 30% ma
no, kad jų pačių mokyklos turi 
rasinių problemų, atseit sunku
mų, o dvylika nuošimčių pasi
sakė nesutinką mokyklose da
lintis savo spintelėmis su kitų 
rasių mokiniais. 11% sakėsi" 
nenorį dalyvauti mokyklų tarp- 
rasiniuose parengimuose arba 
integruotuose šokiuose.

♦ Antradienj Londone buvo 
išsprogdintas diktatoriaus Fran
co aviacijos bendrovė Iberia.
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GAUSUS NAUJIENŲ PIKNIKAS
Praeitą sekmadienį, rugp.

16 dv įvyko didelis, tvarkingas 
ir labąi nuotaikingas Naujienų ku, atvyko šeimininkės. Jos 
piknikas. Piknikų veteranai ruošėsi ištisą savaitę, kad ga
jau seniai bematė tiek daug ir 
tokios gražios publikos.

degė jo namas. Sekmadienio 
rytą piknikan pirmiausia, aiš-

Buvo skleidžiami gandai, 
kj^ Naujienos — tai senų ame 
rikiečių laikraštis ir kad į Nau- 
jienų piknikus eina tiktai seni 
amerikiečiai, šitokią nuomo
nę turėjo sudaužyti j šipulius 
kiekvienas, kuris panašiai gal
voju. Naujienų piknike buvo 
žymiai daugiau jaunimo, negu 
vyresnio amžiaus žmonių.

Šokių salė buvo pilna, šoko 
ir vyresnieji, bet salė priklau
sė jaunimui, Amerikoje ir Vo
kietijoje gimusiam. Jurgis Jo
nikas pradėjo groti tuojau po 
dviejų ir grojo iki sutemų. 
Įvairiose sodo vietose buvo su
sidarę dainininkų būriai, ku-

grojo iki sutemų.

tie trauke. vieną tiainą po ki-
tos. Vyresnieji klausėsi, kaip
jąummas dainavo.

‘ —Niekad salėje nebuvo tiek 
jaunų šokančių porų, 
kartą, —- važiuodamas

kiek šį 
namo 

pasakė geriausią lietuvišką or- 
kestrą turįs Jurgis Jonikas. — 
čįkągiecius aš gerai pažįstu, 
bet čia suėjusieji 
buvo nauji.

Naujienų šeima didelė,

veidai man

lėtų prikepti ir privirti reika
lingo lietuviško maisto.

Sekmadienio rytą, 
po aštHonių, į pikniką pirmiau 
šią atvažiavo Sofija Adomai
tienė. Ji arčiausiai gyvena* jai w • • • • « • • . •

tuojau

teko daugiausia ir virtuvės rei
kalais rūpintis. Reikėjo užsa
kyti dešros, kopūstai, duona, 
pienas, kava ir kitkas.
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neš 
šiandien Naujienos yra vienin
telis lietuviškas dienraštis, ku-
riame gali. laisvai pasisakyti 
pačiais skaudžiausiais lietuviš-
ko gyvenimo klausimais. Nau
jienos sako teisybę, nieko ne
bijodamos, .

biotnis Algirdo Brazio dainomis ir išklausė trumpą Martyno Gudelio kalbą. Išdalinus svečiams dovanas, jauni- 
. tnas ir toliau tebešoko, o vyresnioji šnokučiavosi iki vakaro.

’ Foto Martyno Nagio

Praeitą sekmadienį Bučo Sode- įvyko gausus Nauįieng piknikas. SvvaŽMvusieįi pasižmonėjo, pasigėrėjo skam-

. mas ir toliau tebešoko, o vyresnieji Šnekučiavosi iki vakaro.

Apie tai bus vėliau pranešta.
4. fusas
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šiai atsivesti

Eržvilko Draugiško Klubo 
taip pat po poros mėnesių atos
togų pirmas susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 2 d. Tal- 
man salėje, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės kviečiami gau- 

susirinkti bei
naujų kandidatų.

Kai klubas išėjo atostogų, 
kai kurie svarbūs darbai like 
neužbaigti, užtat šio susiriuki- 
mo eigoje turėsime vienaip ar 
kitaip juos užbaigti o ir pasi
ruošti naujiems darbams, bū- 

numa-|tent šį ankstyvą rudenį 
!tyta turėti linksmybių balius.
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Grand jury imasi tirti
■»_, - * •- *= • •VVaukegano administracijų 

, Lake apskrities val»t. gynė
jas Jack Hoogasian pranšė, 
kad-ji* rugsėjo-mėnesio- gnmd 
jury teismui pateiks visą 
džiagą, kokią jo įstei

me- 
galėjo 

surinkti apie tariamus nusįkal- • 
stamus veiksmus Waukegane. 
Nuo liepos 24 dienos tebeąteei- 
kuojantieji policininkai kelia 
prieš merą Sabonjianą visą ei
lę kaltinimų. .
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VI. Bakūnas

PASTABOS Iš TOLO
Kai patenki po velėna . . .
Prieš keletą savaičių Long stodamas j° priešakyje, pirmi-1 

Beach mieste mirė ten ilgus ninko Parade, nežiūrint, kad 
metus išgyvenęs Vincas Archis nariŲ tarpe buvo gerai i^simok-

vių klubo egzistenciją — atsi- i
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bet ir Adelę čįuprinskienę.
Ilgus metus Rožė Didžgalvie- 

nė paruošdavo planus, paga
mindavo; maistą ir prižiūrėjo 
visą pikniko virtuvę. Bet pra
eitais. metais," kaip, visi žino
me* ją paspaudė liga ir teko 
operuotis. Gydytojo peilį ji at
laikė, bet vis dar neatsigavo, 
kaip norėtų ir reikėtų. Pats

gydytojas liepė jai sunkesnių 
darbų nedirbti.

šį kartą Rožė pasirinko len
gvesnį darbą — sėdėjo prie re- 
gisterio. Bet kai užeidavo spūs
tis ir būtinai reikėdavo pagal
bos, tai ji užmiršdavo gydyto
jo įsakymą, bet stojo į darbą.

; ' Naujienietis 
(Bus daugiau)

Brighton Parkas
Baigiasi klubų atostogos
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo svarbus po po
ros mėnesių atostogų susirinki-
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Beach mieste mirė ten ilgus Pareigose, nežiūrint, kad 

slinusių ir gal net už jį turtin
gesnių, Bet A. Archis savo 
švelniu būdu ir paslaugom su
gebėjo “prilaikyti” visus, kad 
klubas “nemirtų”, kad to mies
to lietuviai daugiau ar mažiau 
būtų organizuoti, šiandien — 
Long Beach lietuvių klubas yra 
išaugęs į gerai organizuotą ir 
lietuviškoje veikloje imponuo-

• j antį “veiksnį” Amerikos Va
karų lietuvių organizacinėje 
veikloje. Didėle dalimi V. Ar- 
chio dėka.

V. Archis nepraleisdavo be
veik nei vieno Los Angeles lie
tuvių parengimo, 
pats jame dalyvaudamas —bet 
atsiveždamas didesnę ar mažes-

(Arcišauskas), senosios kartos 
lietuvis ateivis, pasidaręs geru 
amerikiečiu ir niekada nenu
stojęs būti lygiai geru lietuviu. » W ~

Sofija būdama darbšti ir pa
reiginga, anksti atvažiavo, kad

Tuo tarpu mirusiosiostikta.
kaklas buvo papuoštas sidab
rine šaukštine antkakle, krūti
nė — žalvarine apskritine se
ge su grandinėlėmis ir kabu
čiais. Ant kiekvienos rankos 
buvo rasta net po 6 juostines 
apyrankes. Skersai mirusiosios 
blauzdikaulių gulėjo dvi' žalva
rinių įvijų eilės — drabužio pa
kraščio papuošimai.

Tyrinėtasis kapinynas rodo, 
kad Upytėje IH-IV a. turėjo 
būti nemaža gyvenvietė. Jos 
vietą galima būtų rasti tik at
likus platesnius archeologinius 
tyrinėjimus.

Čičinsko kalnas ir 
Upytės kapinynas 
Čičinsko kalnas yra už 0.5 

km nuo Upytės. Tai apskrita, 
apie 3 ha ploto piliakalnio pa
vidalo kalva. Senovėje ją iš vi
sų pusių supo Vešėtos ežeras. 
Tai buvo patogi gynybai, sun
kiai prieinama vieta. Manoma, 
kad čia stovėjusi senoji Upytės 
pilis, žinoma jau XIII a. Ypač 
dažnai Upytės vardas minimas 
Hermano de Vartbergės kroni
koje ryšium su Livonijos ordi
no žygiais į Lietuvą. Nuo 1363 
m. iki 1378 m. užregistruota 
net 11 grobiamųjų žygių, ku
riais buvo nusiaubtos Upytės ir 
gretimu vietovių žemės. Maty
ti, pilis tais laikais atrėmė ne 
vieną kalavijuočių puolimą.

Čičinsko kalnu Upytės vieta 
pradėta vadinti, greičiausia, tik 
XIX a. pirmoje pusėje, kai bu
vo sukurtas pats padavimas 
apie Čičinską. Tad teisingiau

i vadinti

Upytėje yra ir kitas archeo- 
paminklas — III-VII

| Amerikos teritorijųai vandenys 
skaitoma trijų mylių atstumu 
nuo kranto) i# iš nemažiau 
kaip 3000 pėdų aukščio— va-’ 
dinasi, tai galima padaryti tik 
lėktuvo pagalba. Šiuo metu to
kių “laidotuvių” kaina — vos 
apie 500 dolerių ... Ir pigu ir 
saugu — niekas net Tavo kapo 
nesuras . . . Kiek ir ar iš viso 
tokios laidotuvės būtų suderi
namos su katalikų religijos 
principais — turėtų pasisakyti 
kas tokiuose klausimuose turi 
pakankamai žinių.

♦

Kelkite, kelkite, kelkite . . .
Kai miršta žmogus — jo ne

beprikelsi . . . Bet kai miršta 
draugija ar organizacija — ją 
galima prikelti iš mirusiųjų... 
Aš ir Šiuo reikšmingu Vinco 
Kudirkos šūkiu noriu mėginti 
“prikelti iš mirusiųjų”
Los Angeles lietuvių draugijas, 
kaip štai: Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos skyrius (pirmininkas 
S. Paltus), Mažosios Lietuvos

loginis
amžių kapinynas, davęs įdomių 
duomenų pažinti to meto Upy
tės gyventojų materialinei kul
tūrai ir laidojimo papročiams, 
čia buvo atidengtas 51 kapas. 
Mirusieji laidoti labai retai, lai
dojimo kryptis įvairi. Daugu
mas kapų aptikti 60 — 150 cm 
gylyje. Keliuose kapuose duo
bės dugne susidurta su taisyk
lingai griaučių Šonuose padė
tais akmenimis. Vyrų kapai iš
siskyrė darbo įrankiais ir gin
klais. Juose aptikta geležinių 
siauraašmenių kirvių, lenktų 
peilių, piautuvų, ylų, ietigalių, 
žalvarinių bei geležinių diržo 
sagčių, lazdelinių smeigtukų. 
Moterų kapuose daugumoje su
sidurta su papuošalais — įvai
riaspalviais stiklo ir emalės ka
roliais, gintaro karoliais, žalva
rinėmis antkaklėmis ir šaukš- 
tiniais galais, įvairios formos 
žalvarinėmis laukinėmis segė
mis ir' juostinėmis apyrankė
mis, rečiau su darbo įrankiais 
— ylomis, verpstukais, pjautu
vais.

Aptikta želėtas dvigubų ka
pų, iš kurių' ypač turtingas į- 
kampėmis Nf. 7. Prie vyro 
griaučių jokių dirbinių neap-

’M

Iš profesijos — siuvėjas, arba 
kaip jis pats sakydavos “kriau- 
čiukas”, išsimokslinimo — vos 
suraizgydavo savo parašą (tik 
tiek), doras, tvarkingas, kruop
štus ir darbingas viengungis 
(tokį bent aš jį pažinojau daug 
metų) — per ilgus metus susi
taupė “šiek tiek” pinigo’ (kal
bama — apie 20 iki 50.000 do
lerių), kurio, kad ir skūpiai per 
ilgus metus duodavo lietuviš- 

* kam reikalui, tarpe • kitų — 
Kultūros Fondui davė 200 do
lerių, taip pat stambesnėmis 
aukomis rėmė seną ir dabartinę 
Los Angeles lietuvišką radijo, 

< valandėlę. Taip pat jis neuž- 
' miršo ir savo naujosios tėvy

nės (Amerikos) pilietinės pa
reigos — parodyti jai sayo iš
tikimybę. Statant Amerikos 
jūrų laivyno šarvuotį ’“Los An
geles” — V. Archis jo fondui 
pasiuntė stambesnę auką, už ką 
gavo admirolo padėkos raštą ir 
jau tarnyboje esančio' šarvuo
čio -fotografiją su kapitono ir 
karininkų parašais. V. Archis 
visai teisėtai ta fotografija

netik kad
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M. Michelbertas

tokias

lie Long Beach lietuvių grupę, šį metą vokietukai mokyklon eis su 
rJ ...... . , . . . paveiksle matomomis knygų dėžutė-Paskutiniaisiais metais,’ svei
katai kiek susilpnėjus, jau kiti 
jį atsiveždavo į parengimus. 
Priklausė masonų ložei, kurio
je buvo iškopęs iš eilinių narių 
j aukštesnį laipsnį Masonų lo
žės nariai' tvarkė ir jo laidotu
ves.

Kad ir pavėluotai— V. Ar- 
chį prisiminiau dabar dėl to, 
kad po jo mirties pasigedau 
bet kokios užuojautos pareiški
mų mūsų spaudoje arba net 
paprasčiausio paminėjimo, ko 
jis tikrai yra užsitarnavęs. Be
rods, tik radijo valandėlė tin
kamai prisiminė savo rėmėją, 
pinigine auka padėjusį valan
dėlės vadovams nugalėti pradi
nius ir pačius sunkiausius—pi
niginius

Bičiulių Draugija (pirminiu- Čičinsko kalną būtųmis. Knygas jie neš ant nugaros. Dė
žutė yra plastikinė, bet priešakyje ir 
šonuose ji turi atspindinčius veidrodė
lius, kad automobilistai vaikus leng

viau pastebėtu ir j y nesužalotu.

mas įvyks antradienį rugsėjo 1 
d. Talman salėje, 4500 S. Tal- 
man Avė., prasidės 8 vai. va-^. 
kare. Manau,; beatostogaujant 
valdyba bei nariai-ės bus gerai 
pailsėję, tai ir vėl griebsis su ' 
panaujinta energija klubo už
sibrėžtus darbus gražiai atlik- ~ 
ti. Iš tų svarbių darbų yra nu
matytas linksmas piknikas,

Because so many oftfiem are under 16.

kas Alg. Glažė), Tėvynės Mylė- Upytės piliakalniu. "NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

tojų Draugija (pirmininkas A. 
Vyšniauskas). Tos draugijos 
turi savo specifinius tikslus,- 
kurių nesiekia ir "nevykdo kitos 
organizacijos. Todėl aš pami
nėtų draugijų atsakingiems as
menims dar kartą šūkteliu: kel
kite, kelkite, kelkite ... Tų 
draugijų pačiai M. L. B. ir T. 
M. D. egzistavimas dar labai 
reikalingas ir naudingas šių 
dienų lietuviškoje veikloje.

Iškviestas ...
Neseniai į okupuotą Lietuvą 

(jau antrą kartą) išvyko šios 
kolonijos' gyventojas J. Kari
butas, Čia laiks nuo laiko pasi
reiškęs kaip vaidintojas ar re
žisierius, be to, aktyvus dalyvis 
ir kitose lietuviškojo gyvenimo

_ Kalbant apie mirusius: kai 
velėna Tave prispaudžia — nie
kas Tavęs ir nebeprisimena (iš
skyrus artimuosius), štai čia 
Los Angeles lietuvių kolonijoje 
turime daug mirusių lietuvių, 
palikusių milžiniškus pėdsakus

StatantBecause so many oftfiem are undent). ;
Don't help a good boy go. bad. Lockyour car. Take your keys.jimų leitenanto John Morris 

priežiūroje.
Bey- į Daily News ofisą atly

dėjo Laplois Ashford, kurs-yra 
Chicago. Urban League direkto- , . . , , .
rius ir AcUon for Survival pir-į=?“? 13. S^±“1 

,, ir Philip Smith, Vote

KAIP BUVO SUIMTAS 
GAUJOS VADAS BEY?

Kaip didžiausią įvykį Chica- 
gos “komercinė” spauda aprašė 
kaip buvo suimtas Chicagos 
juodukų gatvės gaujų federaci
jos, pasivadinusios “Black P. 
Stone Nation” viceprezidentas 
Charles^ Edward Bey, 24 m., 
kurs nuo pirmos valandos po 
policijos detektyvo James Alfa
no iš pasalų nušovimo policijos 
buvo ieškomas. Trečią dieną 
Bey pats pasidavė, bet ne betar- 
pisk.aį policijai, a per negrų or- 
ganižaęijas ir per Daily News

v KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

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

_ . V 4  » . . . _ * ___ —- A* Y* 1 Y * v.—
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galėtų laiku viską pasiruošti, 
sendvičius padaryti,- kitą mais
tą paruošti.

Tuojau po jos atsirado Mo
nika Cicėnienė. Ji moka ne tik 
gerą kugelį iškepti, jbet jai yra 
žinomas visas lietuviškos vir
tuvės darbas. Savo laiku ji pa
ti turėjo didelį restoraną, ku^ 
riame pagamindavo lietuviškų 
ir amerikietiškų valgių. Vė
liau, kai namą pardavė ir res-. 
tocaną likvidavo,

nors kai kuriems
ta teisybė būtų labai karti. 
Naujienos gina nepriklauso
mos Lietuvos reikalus, 
toks didelis 
jas skaito ir 
žiuoja...

PIKNIKO RENGĖJAI
piknikui reikia 
Ypatingai daug

>, todėl 
lietuvių skaičius: 
į jų piknikus va-.

Dideliam 
daug darbo

■ darbo reikia Įdėti šiais metais, 
kai Bučą ištiko nelaimė ir su

, tai ėjp, virėr 
josįir šeimininkės pareigas ki
tuose restoranuose.

Netrukus į;Bučo sodą Įvažia
vo ,Įr Jonas- Didžgalvis. Jis at
vežė ne tik Rožę, savo žmoną,

Su dideliu susidomėjimu yra. perkamas

-i

jo 6 dieną buvusiam Liepos 
darže, 8236 S, Kean Ave. Wil
low Springs, III. Taigi reikės 
išrinkti piknikui komisiją ir 
svečių patarnautojus.

mer^kiį/Sųį“sį J?ff Fort į . Pa^al P^esni .
turės atsakyti į kaltinimus pasi-inm^’ užsibaigus pikm ams 
kėsinus nuž^ti. Jiedu yra gėliau rudenį minėtoje Talman:

lis pačių narių pavaišinimui, 
bet laikas

mini
(balsuotojų) organizacijos ats-. •' 
tovas^

Bey bus nugabentas į teisėjo 
Richard Fitzgerald teismo ką-

turės atsakyti į kaltinimus pasi- rimą,

tinami 1969^1. Uepos 15 i 
į Jackie Turneri, Vietnamo ve- 

_ teranų narį-. į "
redakcijos, tarpininkavimą pa-j Teisėjas JĘpion, pasakė, kad 

Bey bus palaikytas apskrities 1 
kalėjime ir “ilgesnį laiką”' bus 
policijos tardomas, ir paleistas,: 
jei policija negalės, jam bylps ’

vedė save Apygardos teismo tei
sėjui Saųl Eptonui, kur buvo 
specialiai iššauktas į Daily News, 
redakciją ji pasiimti į savo ka?. 
merą. Bejų atlydėjo du juodžių,
teisių organizacijos Action for

teranų narį. dar nepaskirtas. 
Nariai vykdami sųsirinkiman 
atsiveskite ir savo draugus pri
sirašymui prie klubo.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato; A -.B* Končiausi knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

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

| įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau-
šia dovana globėjui,-siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas trem tiės vietas.- N Knygą pasiųsime adresatui, j ei pasių-

site čekį,arb|LMoney Orderį tokiu adresu:
Naujienos,

1739 So. Halsted? Street, .Chicago, Ulinois 6060S

didžiuodavosi ir visiems jį lan
kantiems ja bute — tą fotogra
fiją rodydavo. Kaip lietuvis — 
aktyviai dalyvavo vietos lietu
vių veikloje, ypačiai gyvenant 
Long Beach mieste, savo ini
ciatyva ir veiklumu ne vieną 
kartą išgelbėjo to miesto lietu-

uždavinius.

šios kolonijos organizavime ir 
gyvenime: K. Lukšys, Ona ir 
Pranas Račkai, muz. J. Ąžuo
laitis, inž. Br. Budginas, Mari
ja Aftukienė ir daug kitų. Kas 
juos prisimena, kas ir kada su
rengė jiems kokį paminėjimą 
(Čia nekalbu apie šeimos na
rius) ? Ar nevertėtų kur nors, 
sakysime, parapijos salėje (aš 
pirmoje eilėje balsuočiau už

Stop, Stop, Stop

-?sr

T

srityse. Dabar, sakoma, išvy-
kęs Lietuvon net .poros mėne- 

Kur jis ten

A. G. AUTO RE BUILDER S
ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

tai) ar Tautiniuose Namuose 
ar Bendruomenės Centre paka
binti paminklinę lentą, kurioje

šių laikotarpiui
bus ir ką per tiek laiko veiks? 
Kalbama — kad dabar jau bu
vęs “iškviestas” . -. . Kieno, ku
riuo tikslu? Be abejo, patirsi-

fcykstavunai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-
sienis 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

»Labai retai kada turiu pro
gos pasiklausyti Los Angeles 
lietuviškos radijo valandėlės 
programą. Bet kai tokia proga 
atsiranda (mat, kaip kapitalis
tinis proletaras, dirbu septy
nias dienas savaitėje ir tik 
retkarčiais išpuola savaitgalio 

- lyg tyčia išgir- 
kas netik . man,

bet ir kitiems klausytojams, 
bent dalinai, nepatinka. Pasku
tinį šeštadienį 8:15 atidžiai iš
klausiau visą programą, kuriai 
nieko nebūtų galima. prikišti, 
išskyrus tai, kad programos 
vedėjas toms pareigoms visiš
kai netinka, nežiūrint, kad jo

me iš okupuotos Lietuvos spau-

dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei« _T?_ . . 1 • j • • v v* ** TA —T 1 • • • e> J y

dos, nes ir-pirmą’kartą J. Ka
ributui ten viešint komunisti
nėje spaudoje tilpo su juo pasi
kalbėjimas, kuris buvo, tinka
mas atspausdinti net “Tieso
je”

Neseniai “Naujienose” tilpo 
mano pasikalbėjimas su Los 
Angeles Tautinės Sąjungos 
skyriaus pirmininku’ dr. J. Jur
kūnu, kuris gana 
komis linijomis” 
sakydamas Į . mano klausimą)

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 eilėraščiu,_ kaip 

didelio formato, Metais* viršeliais, gausiai dail." J. Kiburo ** iliustruota, 64 
•*f»T T—— c J

pasaku, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. _Labai gražus leidinys,
<..............
psl., kaina 5 dol. -'

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

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui-

laisvalaikis) 
stu ką nors,būtų įrašoma visi mirusieji lie

tuviai — gyvenę ir mirę šioje 
kolonijoje. Be jokių pagražini
mų, be jokių liaupsinimų. Būtų 
’bent tiek, kad dar tebegyve
nantieji žinotų kas-čia gyveno, 
nes ..dabar kai Tavą prispaudžia 
velėna — vargiai kas tebeprisi
mena -net pažinojusių, o visai 
nieko nežino naujieji šios kolo
nijos gyventojai.

♦

Kažkokia keista

Eilėraščiai vai-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.

iškelti. Bėjo advokatas, jį gynęs 
Turnerib pęršovimo byloje, ža
dėjo per visą tardymą būti gre
ta Bejaus. b;x

- • - - .

‘ —.7... * ’ ■ • L*- '*

Ateity j e ligoniai bus

kiu stiliumi. .Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2^50 doL
7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS.--14 novelių jaunimui ir suau-What makes a manleąve 

lepeoj 
s made

_ “geometriš- 
hubrėžė (at-Survival nariai ir pats vyriau-, 

sias gaujos vadas Jeff Fort® Pa-r 
šidavtmo aktui pavaizdūotFEim-- 

t visą puslapį.

A. -
-1

A ' - r.

Savininkas lietuvis.
j: ; V : . A

"ČIKAGOJE, 3518-24 5^ėsf 63rd ST/ TEL. 776-5888
gusiems. 213 psl., kainą 2 dol.

Nedaug kas,žino, kad didysis.Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A..’Ba- 

tuvių kalbos lankstumą poezijoje " Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam
. _ T _ A —-■ - * v * — * - g -   . _•   , • f į c, _ -  j ,   _ v

nuošė 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. - ? c

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ŠT„ CHICAGO, ILL. 60608.

sias gaujos vadas Jeff Fort" Pa-, >le he knows, the homeskaitomas
romanas <

IT 1

$4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.'

404 puslapių

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Liętų- 
• vos kraštas, miestiniu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
Sfejtifcu . ■ . -A'

*-

i ly News pašventė visą puslapį, 
t su ilgais- aprašymais ir didžiu- 
>■ Kais foto atvaizdais, štai kaip 
i reporteriai šį didi įvykį aprašo:

“Bey Įžengė Į Daily News re-, 
t daktoriaus Roy M. Fisherio ofi- 
- są, Mr. Fisher patelefonavo 

Apygardos- teisėjui Saul Epton 
ir paprašė paimti apsaugon gau-

A 4

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. 

Prašome siųsti-čekį arba Money Orderį tokiu.adresu:.

gydomi be ligoniniu
Ketvirtoje pa

saulinėje. generalinės praktikos 
daktarų konferencijoje Palmer 
House,. dalyvaujant daktarams

CHICAGO.

iš 14 kraštų,, Australijos genęra- 
linės praktikos daktarų draugi- 

jos lyderi. Teisėjas Epton 3 va- jos atstovas” Dr. Fritz Geiger 
pareiškė, kad ateinančių 20 me- 
tu bėgyje žmonių ligų diagnosti-.

r landą atvyko į redaktoriaus ofi
sąir Bėjus teisėją nulydėjo į jo

linės praktikos daktarų draugi-
- »- - • - ■“ ■' • _

jos atstovaš^Dr. Fritz Geiger.
'___ _ ’a-*.L.-- r '

NAUJIENOS, 1739 So. HaM_ed.SU Chie^o, Illinois 60699. ‘

8—1 ■—■■■■ I ■ ■ ui ■■■ ■■!■»■■ ——m. VO Cook apskrities'kalėjimui, sayo namuose, globojant šeimų 
. pranešdamas-pareigūnams^ apie sveikatos globos organizaciiu

L

even the language
to come here?

T '

v X

^£3

&i-

f

v

M

Prof.-Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street • Chicago 8, Dlinois

/

suredaguota programa būtų 
gera. Bet jo lietuviška kalba 
(nežiūrint kad jis yra geras ir

ribas, kada baigiasi bendravi
mas su kraštu ir kada .praside
da koloboravimas su okupan
tu. Kai giįš J. : Kaributas — bū
siu vėl paslaugus paklausti dr.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336. psL $5.00
2, Juozas Liūdiius, RASTAI, 246 psl. _______ __________

4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ĄTEINAnL.i&. •

r Z. Juozas Liudzius, RASTAI, 246 psl. _________
J 3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL

$3.00 
$2.00.

$12.00 
$4.00

$130

K $2.00. Ir $3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00

«j . TUVA. 699 psl............ ..................__________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.

: r 6. J. Augustaitis, *“-*“*'• — •* •«-
».■ 154 psL ____ _________ _______

■ f* (— — — -- —S. V.

: RIJA, du tomai, 207 ir 225 psL _
! į* "" * “ ----------- ------------------------------ ----- ’

/Z 9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.■ 1 |; f—...... " ' ----- .... ............ -
f>. ir darbai. ___ ....... ........ ........ ’__

1L Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ____________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, -158 psL, minkštais

’ , viršeliais $2.00, kietais ___ ________ 1___________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL______ ___
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psL
15; Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ., ___ ____
16. C, R. Jurgėla,. HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17; Petronėlė Ormtaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___

699 psl. . .....................................  ....

r 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. _  *2 * *

& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.______ .........

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS. MILUKAS, Jo gyvenimas.
ir darbai. ___ ......... ....... ........ j_______ __________

1L Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ____ ;_______
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais 

viršeliais $2.00, kietais _____ ______ ___
t - r — - . —- - .......

14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psL 

16. C, R. Jurgėla,. HISTORY OF THE LITHUANIAN NATtOhL-
17; Petronėlė Ormtaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 236 psl. ___
18. Kip-^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psL —____________ ___ ________________
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

r . angliškai. --- ----------------------------------------------
20. Pranys AJšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____
22. Vi D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416. psl,.

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

£ ■ orderiu, šiuo adresu:

310 psL

angliškai.

21 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika,

$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230
$6.00

“NAUJIENOS”
1739 ŠO. Halsted St,, Chicago, HL 6060.8

. iii.ii.M ii iw. - ■ i— —i —ii —

ranauskas parašė Anykščių šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie- 
........... .. 'J: “ “ .. :

pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra-
i . J..' .L'TT. __
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme r------ !------ _ ‘
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekani

veiklus lietuvis) prie mikrofo- j. Jurkūną, kokią “misiją” at- 
no yra daugiau negu labai blo-1 
ga ir jokiu būdu neturi būti 
leistina su tokia iškalba žmo
gui prie mikrofono net .priar
tėti . . . Kirčiavimas, tarena la
bai, labai bloga. Paprastai, prie 
mikrofono pasodinami parinkti 
žmonės — su aiškia tarena, ge
ru kirčiavimu, sklandžiu skai
tymu, geru kalbos žinojimu. 
Dabargi čia? Toje pat progra
moje girdėjau kitų valandėlės 
bendradarbių balsus, kurie len
gvai būtų galėję pravesti visą 
programą — vietoj labai blogai 
lietuvišką ausį rėžiančios pro
gramos vedėjo tonacijos—kiek 
tai liečia lietuvių kalbos, kirčia
vimą ir trmę.

čia ir visoje Amerikoje ne
seniai buvo kilusi audra dėl 
okupuotos Lietuvos solistų V. 
Daunoro ir V. Noreikos koncer
tų. Neteko man girdėti jų nei 
vieno, bet dabar, praeito šešta
dienio Los Angeles lietuviška 
radijo valandėlė tą spragą už
pildė: buvo pagrota daug plokš
telių, įdainuotų Vaclovo Dauno
ro ir Virgilijaus Noreikos , » .

“pagunda” 
pastūmėjo mane rašyti apie 
mirusius . . . Ką gali žinoti — 
vieno eilė ateis pirma: gal ma
no (prieš metus laiko buvau 
arti, bet pasirodė, kad kipšo iš
traukta korta buvo ne su mano 
numeriu ... ir taip aš išlikau). 
Neseniai viešėdamas Čikagoje 
girdėjau ir skaičiau apie vis dar 
tebevykstančią kovą dėl laido
tuvių “kazimierinėse”. žinote 
— pritariu tos kovos vadovam 
ir rėmėjams, bet pats galvos 
dėlto nelaužau: koks čia didelis 
daiktas kur ir kaip mane pa
dės kada aš jau esu miręs? 
Man visai vistiek, kitaip žino
ma — gyviems likusiems šei
mos nariams. Bet likusią šeimą 
čia Kalifornijoje galima ap
saugoti nuo ilgų ir labai bran
gių laidotuvių ceremonijų, bū
tent: neseniai Kalifornijoje įs
tatymo keliu mirusius leista 
laidoti jūroje (šiuo atveju Pa- 
cifiko vandenyne). Mirusis tu
ri būti sudegintas krematoriu
me ir jo pelenai gali būti išbar
styti jūroje: už trijų jūrmylių 
nuo kranto (vadinasi, exterito- 
riatiniuose vandenyse — nes

no yra daugiau negu labai blo- liko J. Kaributas . . .
(Bus daugiau)

Raginkite savo apylinkę
augti - taupykite!

A better way to Eve. i

N
NSURtl

/

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000,

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

V

sveikatos globos organizacijų, 
daktarams, kurie savo patarna- ■: Bejaus pasidavimą. 4:10- va-_______ _

landą Bey. buvo patalpintas tuš-^musTtiikė'^upių^ pakaito-
r "Where an ordinary man can

etoje deteneijos. (sulaikymų) 
patalpoje apskrities, šerifo kalė-

Smokey’s friends 
don’t play 

; with matches I

Bendrai, konferencijoje.mis. Bendrai, konferencijoje, 
keltas didėjąntis, reikalas pa
ruošti ko. daugiau, bendros, (ge- J
__  _ _ 1X «'4* - *1 •neral) praktikos gydytojų.

Y

do the things he thought -ware 
joatfor others.

Where aman can own his 
own home. Maybe with a beck. 
yard and & &D6&

"Where a man can give has

joatfor others.

with a Bide old American

?

tingai gydomi - vaistais.

VAISTAIS PAGYDOMI < 
MILIJONAI ŽMONIŲ ;

- Veteranų Administracijos li
goninės širdžių specialistas Dr. 
Edward Freis pareiškė, kad 
nauji patyrimai rodo, jog gy- į. 
dant vaistais milijonams žmo- . 
nių, sergančių aukštu kraujo, 
spaudimu, galima pagelbėti 
gyventi normalų gyvenimą.

Naujas įrodymas gautas, su
rinkus duomenis iš 16 Vetera
nų ligoninių JAV-bėse, kur 
per 5 metus buvo studijuoja
mas 380 vyrų ligonių gydymas.

Aukštas kraujo spaudimas, 
techniškai -vadinamas hiper- 
tensija, paliečia mažiausiai 20 f

milijonų amerikiečių, ši liga 
yra antroji dažniausių mirimų 
priežastis šioje, šalyje. Didžiau 
šioji daugumą turi lengvą arba 
vidutiniškai ^aukštą spaudimą.

Mažiausiai pusė lengvai ar
ba* vidutiniškai aukšto spaudi
mo atvejų gali pereiti į aukšto

r -spaudimo kategoriją.
Dr. Freis sako, kad tik apie 

15. nuošimčiu ligonių tėra, efek-

■

children an education. į 
oneatlhat

Tiria is American EriIt

Įjp, .v

- Formo&ertiring, Bonds

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

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį — . 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija _  kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį, žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažji įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes:

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

mato, 126 psl. Kaina $1.—. ..
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos.

Kišeninio formato. 157 psL ■ $2.00. ,
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilerasaai. 112 psl.

Kaina $1.00. ... .___ . _ .. . . .

^5 B5utkį” jS^EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1,50.
6" Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. 7^i|^f^^yrge[;on;s GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8 Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA.' Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9^ Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. ^Lyrika^64^ psl. $2.00.

12.” Nadas”Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ.

’V

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį. Sedą, apkaišo medžių šakas 

bukiuš7'~'Dramatiškai besikeičiančiuose * gamtos ’ scenovaizdžiuose ’ svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

2. JurghT Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

3rBernardas Brazdž?onis, DlDŽ10JI KRYŽKELĖ.' Eilėraščiai. 112 psl.

4. Važys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin- 

’ 5. Butkį Južė7EILĖRAŠČIAl IR RAŠTAI. 155 psl 61,50...................

r;f-
They grow at a guaranteed 

rate, so y cxaTI have a nice bundle
- - f r

What’s more, Savings Bonds

Yoa can pick them up where - 
you work in a PayrcJl Savings

And there are waiting lists, for some rainy day.
□ feet tall, of immigrant *’ ° ‘

femilia waiting to come here..- I are easy to buy.
. Mort of ns know about ihb j

good things arorod here.
Althngh sometimes we j

Sowhrtarewe ssppoeed S 
todo?

We8,forooe4iag,wecaa i 
invest in ocr co^ntry-Not - - 
everyone can boast feat

Invert mU3. Savings Bonds. 
' They help make America 
economically strong. .*

. i
They help mate America

•\

" v;

And there’s nothing wrong

Plan. (Someone efee does thė 
paperwork.)

Or you ean Ley Bonds where 
you bank.

When a faanily leaves behind
you bank.

an old familiar way of life 
tortart a new one, there are
some reasons.

Reasons yon 
might like to 
invertin.

’ 42 ■■ ■«> V- ‘

Take stock in America
BupUS^ Savings. Bonds-

featwyad* we

X

JŽ-'įbst 7 «

1739 So. Halsted, Street
‘ k •• • ‘

NAUJIENAS
• Chicago,. lit 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, AUGUST 21, 1970

/

EM|

.4:

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

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

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

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00. •
14 Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
15 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16; Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.

• 1?' Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 
^“is^pTias^sJSitas, PLAUK, MANO LATVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.

19 Eugenijus Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20 Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50.
91 Alfonsas Tvruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22” Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologijos posmai, 

55 JxuSute” Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra
šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.

24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.
naujienos,

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Eiliuoti pasakojimai apie

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF^ ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

l^Balyš Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS.^ Eilės. 95 psl. $E00.

16j Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga.’ 152 psl. $2.50.

^įe^rfUs^atas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19 Eugenijus Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20 Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tvroolis. METU VINGIAI. Lvrikos^ rinktinė., 180 psl. $3.00.
I “ — • —

55 psL $1-00. .
< _

švmu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praSome jtsilankvti į Naujienų
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Floor model of BLBS study lamp permits st 
lamp out, of the way, yet stm have the light

study lamp permits

correct position tor jUmnlnatinc votie.
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UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metais ' . TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Prof. JUSTINAS PKDNAS 

gų ir pflnai išvystyti jo asme
nybę yra nelengvas uždavi
nys.. Tiesa, kai kurios žmo
gaus plėtros dimensijos yra sa- 

išaukiėtas žmogus yra tikra toĮvotiškai autogeniškos, pasižy
mi saviplėtra; tačiau pačios 
reikšmingiausios emocinės ir 
dvasinės galios yra reikalingos 
daug tiesioginės stimuliacijos 
ir labai daug gerų įtakų, kad 
jos išsivystytų ir subręstų.

Žmogų auklėti — tai tarti kalti 
iš akmens ar panašios medžia
gos ir galutinai atbaigti meno 
kūrinį. Juk subrendęs ir gerai

žodžio prasme didingas kūri
nys, kūrinys, kuris susidarė 
ne vien savo jėgomis, bet kuris 
buvo reikalingas nepaprastai 
daug pagalbos ir daug teigia
mų įtakų. Todėl išauklėti žmo-

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

Amerikos Lietuvių Prekybos Rūmai į
Praeitą, trečiadienį, rugp. 19 d., pietinėje Chicago’s 

srityje, Silver Lake Country Club lankose įvyko Illinois 
Lietuvių Prekybos Rūmų Golfo Diena, o patalpose įvyko 
vakarienė. Ryte lynojo, bet vėliau dangus prasiblaivė ir 
privažiavo didokas žaidėjų skaičius. Vakarienei priva
žiavo dar daugiau. Ryte atvažiavo sportininkai, o vaka
re atvyko biznieriai.

Kiekvienoje didesnėje Amerikos lietuvių kolonijoje 
buvo įsteigti lietuvių prekybininkų rūmai. Vienu laiko
tarpiu tie įvairūs prekybos rūmai buvo sudarę vieną di
delę Amerikos lietuvių prekybininkų organizaciją. Į šiuos 
“rūmus” susijungę lietuviai biznieriai ne vien padėdavo 
vienas kitam, bet daug padėjo ir nepriklausomos Lietu
vos prekybai. Amerikos Lietuvių Prekybos Rūmų atsto
vai važinėjo- į nepriklausomą Lietuvą, užmezgę ryšius su 
Lietuvos prekybos įstaigomis ir padėjo prekiautu Lietu
vos importo bendrovėms padėjo užmegzti prekių įvežimą 
ir nurodė būdus finansams tvarkyti. •

Rusams okupavus Lietuvą, Amerikos Lietuvių Pre
kybos Rūmai protestavo prieš žiaurią komunistų prievar
tą, rašė kongreso atstovams ir Valstybės Departamentui 
laiškus ir rėmė naujai suorganizuotos Amerikos Lietu
vių Tarybos darbą. Altą rėmė pinigais ir politine akcija.

Amerikos Lietuvių Prekybos Rūmai buvo pradėti or
ganizuoti dar Europoje prekiauti pramokusių lietuvių. 
Vėliau į darbą-įsijungė Amerikon atvažiavusieji ir pre- 
kybon drįsusieji stoti lietuviai. Susiorganizavusieji pir
miausia rūpinosi padėti vieni kitiems. Didesnei prekybai 
buvo reikalingi ne vien finansai, bet ir įvairūs teisiniai 
patarimai. Šios organizacijos nariai dar ir šiandien :ne- 
nustūmė į šalį savitarpinės pagalbos principo. Dabar Illi
nois Lietuvių Prekybos Rūmams priklauso veik visi lie
tuviai biznieriai. Ne visi, bet beveik visi. Organizacijos 
nariais yra vyresnieji, bet didelę daugumą jau sudaro 
jaunimas. Priklauso Lietuvoje gimusieji ir Amerikoje 
gimusieji ir aųgusieji. Priklauso Europoje ekonominius 

, mokslus baigusieji ir Amerikos prekybos mokyklas išė
jusieji. Priklauso lietuviškai kalbantieji ir jau nebekal
bantieji, bet dar suprantantieji. 'Visiems šios organiza
cijos nariams rūpi lietuvių kalba ir Lietuvos likimas.

Į Prekybos Rūmų suruoštas “Golfo Dienas” ar ko
kius parengimus ateina ir nelietuviai. Jie su lietuviais 
kiekvieną dieną turi įvairių biznio reikalų, jiems patin
ka lietuvių būdas bizniui vesti, bet labiausiai jiems pa-

tinka lietuvio duotas žodis. Amerikos biznieriai pasitiki 
lietuviais, noriai su jais veda biznį ir domisi visuomeni
niu jų gyvenimu. Jiems patinka lietuvių ruošiami paren
gimai, lietuviškas maistas ir tiesokas lietuvių charakte
ris. Lietuviai biznieriai turi progos papasakoti amerikie
čiams ir apie gimtinio savo krašto likimą.

Kaži ar yra kita Amerikos lietuvių organizacija, iš
skyrus Altą, kuri būtų padariusi tiek daug lietuvių tau
tos nelaimei amerikiečių tarpe skelbti, kiek tai yra padrę 
įvairių lietuvių prekybos rūmų nariai Jie ne tik pasako-

teikė duomenis apie įsiveržusių raudonarmiečių ir čekis
tų plėšimus ir žudymus pavergtoje Lietuvoje. Šios orga
nizacijos nariams ir šiandien Lietuvos likimas yra arti 
prie širdies. Jie noriai mokosi lietuvių kalbos,' seka oku
puotos Lietuvos gyvenimą ir stengiasi įsigyti galimai 
daugiau žinių apie gimtinį kraštą. Visi yra įkėlę koją į 
ekonominį Amerikos gyvenimą, jie stengiasi daryti įta
kos ir į visuomeninį bei politinį krašto gyvenimą. “Golfo 
Dieną” padarytą pelną jie skiria mokslus einančių ga
besnių lietuvių stipendijoms.

Tuojau po karo Amerikon atvyko pirmieji Vliko at
stovai. Jie stengėsi įtikinti Amerikos lietuvius apie rei-i 
kalą įtraukti visus Amerikos lietuvius į Lietuvių Ben
druomenę. Pirmieji Vliko atstovai ypatingą dėmesį pa
tarė kreipti į veikiančius lietuvių prekybos rūmus. Altą 
sudarančių organizacijų atstovai, aptarę pagrindinius- 
susitarimo ir bendradarbiavimo principus, tarėsi su pre-

geros Pradžios vertė
Gera ugdymo bazė yra ypa

tingai svarbi. “The good start 
is of supreme importance”, 'yra 
dažnai Arnoldo Gesselio kar
tojami žodžiai. Pradžia duoda 
ir organinę struktūrą ir veiki
mo kryptį. Jeigu ta kryptis yra 
gera, tolimesnis vystymasis tu
ri tinkamus pagrindus. Esant 
blogai pradžiai, tolimesnis 
brendimas yra sunkus, dažnai 
surištas su problemomis ir įvai 
riais nenormalumais.

Žmogaus gyvenime gera pra
džia padaroma labai anksti. Jo 
organizmo gerą ar blogą pra
džią sudaro jo embrioninis vys 
tymasis, ypač antrame nėštu
mo mėnesyje. Tuo metu susi
formuoja žmogaus organizmo 
dalys, organai ir sistemos. O 
kai kuri nors sistema ar orga
nas formuojasi, ta kūno sritis 
yra metaholiškai nepaprastai 
aktyvi ir jautri bet kokioms 
įtakoms. Ji yra lengvai pažei
džiama. Pavyzdžiui, deguo
nies trūkumas, arba nikotino, 
alkoholio, ar kitokių kenks
mingų medžiagų patekimas 
gali padaryti labai didelę žalą. 
Ir ta pati svarbiausioji fazė yra 
kaip tik tuo metu, kada busi
moji motina labai dažnai dar 
nežino, ar ji tikrai bus motina.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie žmogaus intelektualinių 
galių reiškimąsi, nes smegenų 
celės susiformuoja taip pat ne
paprastai anksti. Dar beveik 
prieš keturis mėnesius prieš 
kūdikiui gimstant jau turi jis

Lietuvių Bendruomenei bus reikalingas stiprus ekono
minis pamatas. Ekonominių lietuvių reikalų negalėsi iš
spręsti be prekybos rūmų narių pritarimo. Buvo kalba
ma apie stipraus fondo sudarymą, apie lietuviškų knygų 
leidimą, apie mokyklų tinklo organizavimą ir panašius 
dalykus. Šie darbai neįmanomi, be aktyvios biznierių, 
prekybininkų, pramonininkų ir profesionalų paramos.

Viskas buvo sutarta, kaip prekybos rūmus įjungti į 
visų Amerikos lietuvių Bendruomenę.-Tuo tarpu New 
Yorką pasiekė nauja tremtinių banga, kuri nematė rei
kalo kreipti dėmesio į padarytus susitarimus ir visų lie
tuvių planuojamą bendrą darbą. Atvažiavusieji nė susi
tarimo ieškojo, bet paklusnumo. Jie manė, kad “Bendruo
menę” galės-sudaryti įsakymais. . Niekas iš to neišėjo. 
Bendruomenė yra, bet ji serga.- Ji turi džiovą, smarkiai 
kosti. Ji nesistiepia aukštyn, bet sukasi ir traukiasi. Jos 
narių skaičius mažėja...

rės jis suaugęs. Jos visos yra 
pagrindinai suformuotos, tik 
dar nėra pakankamai išvysty
tos. Smegenų celės yra pačios 
komplikuočiausios žmogaus or 
ganizme. Vėliau žmogaus gy
venime jos jau visiškai nesi- 
daugina. Kas vėliau gali atsi
tikti, tai tik tai, kad žmogus 
gali tų nervų celių dalies ne
tekti. Ir jis gali jų netekti mi
lijonais. Jų netenkama dėl 
įvairių priežasčių, pavyzdžiui, 
kelias dienas besitęsianti aukš
ta temperatūra, nelaimės -ar 
šiaip įvairūs smegenis pažei- 
džią įvykiai. Nežymiai pažeis- 
tos celės dar atsigauna; Bet la
biau pažeistos, jos nyksta. 
Gimdamas žmogus turi dešim
tį ar vienuoliką bilijonų nervų 
celių. Begyvendamas gali daug 
jų prarasti, bet jau negali jų 
atkurti.

Kitokios organizmo celės 
lengvai duplikuojasi ir tuo

Susižeidus,būdu dauginasi.
Mums atrodo, kad bendruomenmihkų visai nuver- ganununas sayaime yyk- 

tinti lietuvių prekybos rūmai daro didesnį darbą negu iš- 
pūstoji Bendruomenė. Illinois Lietuvių Prekybos Rū
mai tikrai daugiau rūpinasi lietuvių reikalais. Narių tar
pe veikia labai stiprus savitarpinės pagalbos principas. :i 
Jie nenustumia į šalį nei vieno svarbesnio fietuvių reikalo..

sta, ir sužaloti audiniai atsta
tomi iš naujų, celių. O riebalų 
celės yra gaminamos beveik be 
reikalo, ir iš jų organizmas su
sidaro sau kartais gana dideles 
atsargas.

* /

Smegenims tuo atžvilgiu su
sidaro labai didelis pavojus. 
Jos, kaip matėme, yra ne tik 
komplikuočiausios celės, bet 
taip pat ir jautriausioji žmo
gaus organizmo dalis. Dėl to 
jos ir yra apsaugotos kaulais. 
Žmogus ne visada pilnai su
pranta jų reikšmę ir gali joms 
pakenkti ne tik sirgdamas ar 
negaudamas kiek reikiant de
guonies, bet ir imdamas viso
kius vaistus,' jis sumažina 
smegenų aprūpinimą deguoni
mi. Kai laukianti motina surū
ko cigaretę, jjos viduje nai^a 
Širdis pradeda plakti daug 
smarkiau. Ir tas sustiprėjęs 
širdies plakimas tęsiasi maž
daug 50 minučių. Ir jeigu mo
tina dažnarrūko, be abejo, ta 
širdis yra skatinama veikti iki 
to laipsnio, kad gali būti galu
tinai jai pakenkta, vaikui dar 
negimus. Tačiau, kur toks pa
kenkimas prasideda, yra labai 
sunku nustatyti. Apskritai mo 
derniame gyvenime širdis, yra 
labai jaudinama. Ji yra tas 
gyvybinis organas, kuris daž
nai pirmas nukenčia. Nėra 
daug žmonių, kurie įgyja di
dėlį širdies rezervą (cardiac 
reserve). Jis įgyjamas mankš
ta, gimnastika, sportu ir pa
našiai. Taigi tie, kurie pasto
viai praktikuoja mankštą, sa
vaime sudaro palyginti, didelį 
širdies reservą. Tokį rezervą 

‘susidaręs, žmogus gali atlikti 
fiziškai sunkius veiksmus, ne
padarydamas nuostolio savo 
širdžiai. Tuo tarpu tokio rezer
vo neturinčiam bet kuris stip
resnis judesys ar bet kuris sun
kesnis darbas jau sudaro pa
vojų širdžiai. Jau studento 
amžiuje kai kas, užlipęs į tre
čią aukštą, nusiskundžia, kad 
jam “širdis smarkiai plaka”. 
Vienas profesorius pasakojo, 
-kad, kai jo kabinetas buvo tre
ciame aukšte, jis beveik netu
rėjo studentų lankytojų. Ma
tyt, jie belipdami galvojo, kad 
tai jiems per aukštai ten lipti. 
O kai jo kabinetą nukėlė į pir
mą aukštą, jis sako negalįs ap
siginti: studentai nuolat atei
na ir trukdo jam dirbti.

Taigi matome, kad lemtin
gi momentai organizmo? for- 
mavime susitelkia dar embrio
niniame periode, kuris prasi
deda apie dvi savaites po ap
vaisinimo ir pasibaigia, tepra
ėjus dviem mėnesiam. Toliau 
organizmas sparčiai auga ir 
įsigyja naujų funkcijų. Bet 
jau susidarę organai vis daro
si atsparesni prieš pasitaikan
čius išsiplėtojimo trukdymus. 
Kaip žinome, seniau žmonės 
būdavo mažesnio ūgio. Dabar 
jaunimas mus praauga, o jų 
vaikai greičiausiai ir juos pra
augs. Tai rodo, kad žmogaus 
prigimtis yra. numačiusi daug

didesnį jam ūgį. Bet žmogus 
paprastai tiek neišauga, ne
bent jis gyventų labai jau to
bulose sąlygose, nesirgtų ar 
kaip kitaip nebūtų sutrukdy
tas jo augimas. Turėti tokias 
sąlygas, deja, praktiškai kaip 
ir neįmanoma.

PSICHINĖ PLĖTRA
Pojūtinės, emocinės, sociali- f 

nes, moralinės ir kitokios plėt- | 
ros atžvilgiai turi taip vadina- | 
mus kritiškuosius periodus ar- | 
ba, kaip Maria Montessori sa- | 
ko, jautrumo fazes. Imkime, I 
pavyzdžiui, pojūčius. Žmogus j 
turi ne tik akis; jis nori ir ma- f 
tyli. Tai jau tinka ir mažam j 
kūdikiui. Dviejų - triji| mene- I 
šių kūdikis jau nori daug ma- ■ 
tyti ir jis turi daug matyti — į 
jam reikalinga daug stimulia- f 
rijos. Jeigu jis per ilgai yra 
laikomas tame pačiame kam
pe ir tame pačiame lopšyje, jis 
negauna matymui naujos me
džiagos, ir šis jo pojūtis, tarsi |
mašinos motoras, veikia vel
tui.

Tai tinka ir kitiems pojū
čiams. Turime ne tik ausis, 
bet norime ir girdėti, ir gana 
daug girdėti. Reikalas girdėti 
prasideda gana anksti. Jau 
nuo maždaug dviejų mėnesių 
:yra labai svarbu, kad kūdikis 
turėtų progos pasiklausyti ne 
tik žmonių halsų, bet ir dai
nos, taip pat ir švelnios muzi
kos. Tik tada ta. paskata yra 
pakankama, ir šis pojūtis yra 
vystomas. Tik esant sąlygoms 
pojūčiams išvystyti, žmogaus 
protinis vystymasis gauna rei
kalingos medžiagos savo pro
cesų analyze!.

(Bus daugiau)

Mirė Overstreet
WASHINGTON AS. — Mirė 

sulaukęs 94 metų amžiaus dr. 
Harry A. Overstreet. Jis buvo 
žymus filosofas, rašytojas ir 
paskaitininkas. Buvo gimęs San 
Francisco mieste. Mokėsi Kali
fornijos ir Qxfordo universite
tuose. Ilgus metus profesoriavo 
New Yorko kolegijoje. .Parašė 
kartu su žmona kelias labai po- 
puliąrias knygas iš psichologi-

Indonezijoj neramu
JAKARTA, Indonezija. —šio 

mėnesio 15 dieną' Indonezija 
paminėjo savo 25 metų nepri
klausomybės sukaktį. Paminėjo 
tą sukaktį nerimo ir vis didė
jančios įtampos ženkle.

Inteligentija ir studentai 
rengia protesto mitingus, kurie 
yra nukreipti.prieš armijos va- 
dovybę. Armijos vadams pri
kišama korupcija ir nesirūpini
mas gyventojų gerove.

B. KANTVYDIS

(LEGENDA)
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— Cha-cha-cha! — nusijuokė pragariš

ku balsu ir viena akimirka puolė kaip pan
tera į Gailutį. Tik Gailučio jau nebebuvo 
šioje vietoje: žaibu jis nuskrido į kitą 
kampą. Merga sužiuro ir išskėtusi savo 
rankas, nežmonišku lankstumu vingiuo
dama į visas puses, artėjo kaip piktoji į 
Gailutį. Taip erelis žiūrėjęs iš dangaus 
aukštybių į savo auką, staiga puola kaip 
akmuo, darydamas gudrius vingius, kad 
apsisuktų aukai galva, kad neišspruktų 
jam iš geležinių nagų.

Bet Gailutis išspruko mergai.

Tada ji sumanė vaikyti Gailutį tol po 
pilies rūmus, kol jį nuvargins, kol išvarys 
jam paskutines jėgas: tada sukruvinsianti 
bejėgį į savo ištroškusias rankas.

Tai ne du vėjai skrenda per laukus ty
rus, ne du sakalai lenktynių eina, ne ma
rių vilnys skubina į krantą: užkeikta mer
ga vejasi Gailutį, kad jį uždusintų ir bejė
gį sukruvintų į savo rankas.

Gailutis juto, kaip širdis jam vis smar- 
keiktoji merga, pagriebs į savo glėbį ir pra
kaitas darėsi šaltesnis ir gausesnis, kaip 
krūtinė smarkiau alsavo, kojos labiau var
go.

kektoji merga, pagriebs į savo glėbį ir pra
rys, kaip vilkas praryja prisivytą avį.

— Pagaliau esi mano naguose! Dabar 
prisisotinsiu tavęs ik soties! — šūktelėjo 
merga, griebdama Gailutį į glėbį. Bet Gai
lučio nebuvo: jis dingo kaulų krūvoj, kur 
gulėjo išbalusi menės kampe.

— Biaur-r-rybė! — sukeikė merga ir 
pradėjo vartyti išbalusius kaulus.

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

Gailutis meldėsi. Tikėjosi pagalbos ir 
laukė galo savo kančių, kaip motina lau
kia savo kūdikėlio užgimstant

Tris kartus vijosi merga Gailutį, tris 
kartus slapstėsi jis į supuvusius kaulus, 
draskydamas sau rankas ir veidą. Paga
liau, pati pavargusi, merga verkdama pri
ėjo prie karsto. Pasigirdo sunkus kūno 
kritimas, antvožas užsivožė, ir viskas nu
tilo. Nusviro ir Gailučiui pavargusi galva.

Saulė jau linksmai švietė, kai Gailutis 
kėlės. Buvo užmigęs paežerėj. Verknės 
ežero šaltos ir ramios vilnys švelniai plovė 
krantus. A ,

. •*

“Argi tai sapno būta?” pamanė Gailutis 
ir didžiai nustebo: ežero saloje buvo ma
tyti pusiau išaugęs iš žemių pilies kuoras.

Gailutis pajuto skausmą rankose, jos
Jau, jau prisivis nuvargusi Gailutį už- I buvo kruvinos ir apdraskytos.

Dar niekad taip neūžė viesulas.
Buvo pirmoji naktis, kurią apgriuvo 

nuo audros Verknės ežero krantai. Buvo 
pirmoji naktis, kurią pusiau lūžo du di
dieji ąžuolai, stovėję ant šventojo Verknės 
kalno. Buvo pirmoji naktis, karią audros 
pasiutimas buvo panašus į įšėlusių kry
žiuočių kerštą. Kardas daužė kardą, keiks
mas keiksmą lydėjo, arklys mindžiojo ar
klį ir prunkštė ir žvengė pasiutusio žvėries 
balsu. s

Dar niekad taip neūžė viesulas.
Aplink Verknės ežerą žmonės krovė ir 

degino laužus, globodami ir Kūriką ir Au 
drapatį ir Perkūną, kad nuramintų įsiu
tusią audrą. Viskas buvo veltui: dar bai
siau siautė viesulas, dar pasiutesnė darė
si audra.

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

Gailučio žodžiai skrido kaip paukščiai 
kas sau: viesulas kiekvieną nešė į kitą pu
sę. Ilgai jis šaukė: gal jo šauksmas nepa
siekė Kaunio, gal Kaunis bijojo tokią au
dringą naktį skristi į. Verknės, ežerą, o gal 
audros ir viesulai kliudė jam kelią — kas 
juos žino! Kaunis nėjo.

Tik kai lūžo didžiausias ąžuolas pusiau, 
kai nugriuvo aukščiausiais skardžiais į 
ežerą, kai sukvatojo pasiutusiu kvaituliu

j viesulas, kai užvirė kaip ant anglių ežero 
vanduo — tik tada pasijuto Gailutis ant 
Kaunio sparnų, žaibai akino akis, griaus
mai kurtino ausis, viesulas plėšyte plėšė 

. kūną, bet Kaunis, stipriai įsitvėręs Gailu
tį, nešė jį ten, kur pilies kuoras iš žemių 
buvo išaugęs, ten, kur viesulas buvo-pa
dūkinusias, kur perkūnai dažniau daužė.

Nugarmėjo į pilies vidurius.

— Klausyk greičiau, Gailuti, nes maža 
šiąnakt beliko laiko. Tu pats turėsi atsigulti 
į mergos karstą, lig tik pamatysi ją išli
pusią. Turėsi greitai atsigulti ir pats užsi
vožti antvožu. Jei nespėsi to padaryti ir 
įkliūsi mergai į rankas— žūsi kaip šuo 
meškos gniaužtose. Pavirsi krūva kruvi
nų kaulų. Melsk Pragariį ir AušlavL Pa
galbai imkis šventojo žalčio dantis. Sku
bėk!

— O žvakė? — buvo beklausiąs Gailu
tis, bet jau Kaunio nebebuvo. Tik šiurpu
lingi viesulai daužėsi į pilies sienas, tik 
kardai žvangėjo, kanopos trypė.

Sugniaužė Gailutis šventojo žalčio dan
tis ir įsidėjo į antį.

Greičiau, kad suspėtų!
Klaikiai sugirgždėjo didžiulės durys, ir 

• Gailutis atsidūrė tamsiojoje menėj. Buvo 
šalta kaip eketėj, drėgmė kaip šuliny, ny
ku kaip dykumoj. Priėjęs prie kertės, kur 
stovėjo karstas, Gailutis tyliai prašnabž
dėjo:
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Pratarti kerštingas,
Nekeršyk jau mergai, 
Pamesk savo rūstį, 
Išgelbėk vargšus!

Aukštai kažkas trinktelėjo baisiausiai: 
gal perkūnas sudrožė į kuorą, gal sieną su
byrėjo, o gal visa pilis vėl garmėjo į ežero 
gelmes...

Aušląvi protingas,
Pagydiki mergą, 
Gražink jai sveikatą. 
Žemėsp ją grąžink!

Sujudėjo karstas, trinktelėjo antvožas, 
ir iššoko gailiai verkdama merga.

Vienu .akimirksniu sučiupo Gailutis 
antvožą ir krito su juo į karstą.

Buvo šaltas kaip ledinis. Kvepėjo la
vonu ir kraujais. Darėsi trošku kaip už
veistoj duobėj- . •

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vak ryto 

nuo 7 iki 9 vak vak. Treč. uždaryti 
Ligonius priima tik sunitams,

Rez. tol. 239-4683

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

Medical Buildins). TeL LU 5-644g 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neaUiuepia, skambinu 374-8012

DR. S. B1EŽ1S
r«I«fu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
’ 3148 WEST 63rd STREET

VaL:. kas dieną po pietą 1-3; rak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniai.; 
Treciad. ir sek mari ofisas uždarytas.

Ren; 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

MASQUETTE PARKO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS 
VALDYBA 1970 METAMS. Pirmi

ninkas — Bacevičius Juozas, 6455 
So. Kedzie Avė., telef. 778-2233, 
434-7085; I Vicepirm. — Kerelis Al
bertas, 2615 S. 71 St, teL 471-1770; 
II vicepirm. — r 
7246 So. Richmond ^Ave. 
4343713;
Antanas, 2651 W. 72nd St. telef. 
7374862; Kasininkas — Vikšraitis 
Juozas, 6242 So. Troy St, telefonas 
434-6488; Finansų sekretorė — Sas
nauskienė Jedvyga, 2534 W. 67 St., 
telef. 476-8402; ' Kasos globėjas — 
Brazaitis Kazys, 7212 So. California 
Ave., tek 434-0273; Kasos globėjas 
— Jonokas Jonas, 7058 So Califor
nia Ave., teL 737-0017; Lietuvių kai. 
koresp. — Patlaba Stasys, 6409 So. 
California Ave., tel. 7780955; An
glų kalba korespondentė — Zenkie- 
nė Pranciška, 6613 So. Richmond 
Ave., teL 434-6367; Maršalka — 
Repšys Kostas, 6608 So. Richmond 
Ave., tel. 776-1344; Maršalka — 
Zenkus Juozas, 6613 So Richmond 
Ave^ teL 434-6367; Patikėtinis —

Bagdžius Juozas, 
—. ---- k, teleiom

Sekretorius — Stakėnas 
2651 W. 72nd SL 
Kasininkas — Vikšraitis

SL, tel. 4Zi-3aiu; raukeutus

Avė., tel. < i — j
Saclausklene Juie, Rich-1
moud a ve.; Teų>uus jpaUurejas —| 
Kai Charles P-> oo. WeMeml 
Ave., o-ua bo. ^e^tėrn Ave., uL) 
7/00162, 73‘«mA7. — bMburuudmai I 
Įvyabia kiedieno į
penKtadienį// :uU vat vac MarqutHr. 
le ramu parapijos sateje, WWW bę. Į 
Wasmeiiaw'^ye, - v

Antanas Jiuas* 2ze7 So. Vaidey 
Ave^ teL Nutarimų rabi.
— hbieua licNamee, 0101 bo. bpaul- 
duig} leiex. rmansų nuįL

St.

Maplewood svetainėj, 4256 So. Ma- 
piewuod Ave.

ČIKAGOS LIETUVIŲ KĘSTUČIO PA- 
ŠALPOS KLUBO VALDYBA 1970

izoiiunKė

dus, 7313 So. Maplewood Ave.; 
Vicepirm. — Jonas Šulcą, 3933 So. 
Rockwell St.; Sekretorius — Mečys 
Krasauskas, 2633 W. Montgomery

AMEKIKUS LIETUVIŲ VAIKO \UG- 
UYMU DRAUGUOS 'INC. ALVŲD,

man Ave., tel. Vi 7-o74j; Korespou- 
oeuia^ — Antanu J ūsas, ^41 bo. 
MdjLtey Ave^ lex. — bui»i-
ruiK i ruai įvyksta kick vieno mėnesio 
pirmą ireciameių b vai. va&. Ven- 
^euaubiuenes saieje, -±oUO bo. Tai- 
man A ve., Cfcicagu, 111. ouo3Z.

- 2651 W.’rzna. UE1U V1Ų SU VALKUI
SU r Vicepirm. i DiuwulJvb vai-dYBa lu/u
Dr. Jonas Auomavičius, West1 rirnumnKas — ikonas Vasy

DR. PETER BRAUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

rtrmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antraiL, penKtadienį nuo 1—5, treč. 

ir šešud. tiktai susitarus.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba kolonu 
(Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—1 
ORTHOPEOIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, iii. 60629 
Telef.: P Respect 6-5084

loul W. uanieid Blvh.; H Vicepir
mininke — uaa Anmts, R. N.,'^W7 
W. tx> Place, telef. ' W-3132; m 
Vicepirm. — Dr. Ona Vaskeviciūie, 
6648 So. Albany Ave, tek 776-94UU; 
hasuunxas — Anaus Petras, 307 
W. 65 Place, tek 734-3152; 1 Sekre
torė — Rūgyte Alicija, 654/ So. 
Washtenaw Ave^ teL 776-3209; H 
Sekretorius — Slabokas Juozas, 
6051 So. Ashland Avė., tel. 778-9313. 
— Vakarones įvyksta kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, Marquette 
Parko parapijos saieje, 6820 So. 
Wasntenaw Ave. 5:00 vai. vaKare. 
Vasaros laike: birželio, Liepos ir 
rugpiūčio mėn. po atviru aangmn 
Marquette Parke, picnic area Nr. 9.

UTENOS APSKR. DRAUGIŠKO KLU- 
BO VALDYBA 1970 M.

— K. Stukiene, 7242 
Avė., teL RE 7-8819;

uevas, 7 ozo bo. Kockweu bu, telex. 
KE 7-obzo; Vicepirm, — Jonas Jo- 
njKas, <vod bo. rairneid Ave^ tek 
Kk 7-UUiv; .Nutarimų rasumnkė — 
uugemja birungys, -±zoj bo. Camp-

Siabokas J uozas,

Rūmininkas 
So. Francisco 
Vicepirnumn- 
So. Rockwell

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias

DR. EDMUHD L C1ARA
z/oy w. iist STREET

Tol.: GR 6-24U0
/ai pagal susitarimą: Pirm., ketv.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS. 
823 W. 34 Place . 

TeL: FRontier 8-1882

šeštacL 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W.M HSiN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Š ERĖN AS 

2047 W- 67th PI. WAIbrook 5-8063

St.; Nutarimų rast, — V. Juška, 
5717 So. Latlin Si., Finansų rast. — 
B. Žemgalis, 2535 W. 42 St^ telef. 
VI 7-2879; Kasininkas — Dan. Lu
kas, 7339 So. Talman Avė.; Kontro
lės rast. — A. Radziukenas — 6804 
S. Artesian Ave.; Maršalka — K. 
Juška, 4443 So. Rockwell St. — 
Klubo susirinkimai įvyksta kiekvie
no mėnesio antrą antradienį 7:30 
vaL vak. Vengeliauskienės * svetai
nėj, 4500 So. Talman Avė.

DR. Ao JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

;RADINSKAę

rast. — Kazys Ulevičius, 7a23 
b’2 Pt, teiet. <5b-bd7U; Kasos globė
ja ir koresponaenie — Ona Svir- 
mteKas, bool bo. Whippie, teler. 
43^0^0; Kasininkas — Antanas 
Gmineris, 3ZZ1 W. 61 St. — Susi- 
niUamai įvy&sia kięKvieno mėnesio 
ketvirtą trečiadienf 8 vai: Vak. Hol
lywood Inn svetainėj, 2417 West 
43rd Street.

10040 So. Kilpatrick Ave^ Oak 
Lawn; Finansų rašt. — Leonas Gi- 
niotis, 2222 W. 24th St., telefonas 
376-3980. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną pirmą mėnesio 

* sekmadienį 1 vai. p. p. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Viso
kiais pašalpų reikalais prašoma 
kreiptis į finansų rašt. Leoną Gi
niotu virš nurodytu adresu.

SENOJO BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA 1970 METAMS: 

Pirmininkas — Pranas Rumšą, 4359 
So. Maplewood Ave^ tet VI 7-2149;

minkau — Kazys Rožanskas, 3605 
W. 71st St., teL 582-9627; Sekreto
rius — Juozas Kiburas, 4603 So. 
Talman Ave^ teL BI 7-4261; Val
dybos nariai — Kazys Valentinas, i 
4504 So. Washtenaw Ave., telef. 
847-1679; Stasė Krasauskienė, 4602! 
S. California Ave., teL VI 7-3748; 
Revizijos komisija — Algirdas Pu-Į 
žauskas, 4W4 So. Rockwell SL, Sta- 
sys Matulis, 4335 So. Maplewood ] 
AveM teL Aff 7-0577, Bronius Palių- į

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
------------------------ ——------------------ *

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

GEEININKAŠ 
(PDTKAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje

pių papuošimai ir sezoninės

TĖVAS IR SONUS

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

Treč. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso teU Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArdęn 3-7278.

'TeL ofiso: PR: 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H i R U R G A S 
Priima tik susitarus. .,

Valandos; pirmad., ketvirtad, 5—8,

1970 M. MODELIAMS

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

AMERICAN UTHUANL4N CITIZENS’ 
AND BENEFICIAL CLUB VALDYBA 
1970 METAMS: Pirmininkė — Esvel

ia McNamee, 6151 So. Spaulding 
let 4344336; Vicepirm. — Matt Po
vilaitis, 7050 So. Maplewood Ave., 
teL 434-0267; Nutarimų rašt. — Ro
žė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave.; tel. 927-8660; Finansų rašt. — 
Bernice Žemgalis, 2535 W. 42nd St, 
tel. 847-287U; Kontroles rašt — Jo
sephine Masilioms, 4636 So. Kea
ting Ave., tet 585-5611; Kasos glo
bėjas— Joseph Mikšis, 7251 So. 
Francisco Ave., tet 778-1740; Kasi
ninkas — .John Didžgalvis, 3808 So. 
Union Avė., tel. 927-8660; Maršalka 
— Paul Masilionis, 4636 So. Kea
ting Ave., teL 585-5611; Korespon
dentas — Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding Ave., tel. 4344936. 
— Susirinkimai įvyksta kas kiek
vieno mėnesio trečią sekmadienį 
1 vaL po pietų Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai yra 
priimami nuo 16 iki 55 metų.

9-to VARDO LIETUVIŲ DEMOKRA 
TŲ KLUBO VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirmininkas — Juozas Skei

vys 6601 So. Artesian Ave, teiet 
PR 8-6536; Vicepirm.' — Alfonce 
Spiečius, 51 W. Iu3 SL, telefonas 

. WA 85487; Vicepirm. — Bessie Su-
cilla, 741 W. 123 St.» tek PU 53990;, 
Fin. sekr. — Kazys Rubinas, 10753 
So. Perry, telef. PU 5-8889; Prot 
sekret. — Anna Labžentis, 10826 S. 
Wabash; Kasininkas — Frank Puo
džiukas, 10822 So. Wabash, teiet 
CO 4-2467; Kasos glob. — Valter 
Stulpinas, 11242 So. Indiana, teiet 
PU 5-0754; Kasos glob. — Kazys 
Girulis, 10850 So. Edbrooke, tek 
IN 8-1247; Trustistas — Michaelį 
Rutkauskas, 10513 So. Wabash, tek 
PU 5-8486; Trustistas — John Alijo
šius, 10/30 S. Forest, tek CO 45728; 
Klubo koresp."— Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian, teiet PR 8-6536. 
— Klubo susirinkimai buba kiek
vieno mėnesio trečią ketvirtadienį, 
7 vak vak. parapijos svetainėj, 108 
St. ir So. State St. . -

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS. 
APSVIETA VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirm. — Stella Kaulakis. 3247 

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; Vi
cepirm. — Aldona Oils, 3439 W. 
73 St, tet 925-9546; Nutarimų rast 
—Į- Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Avė., tet 927-8660; Finansų 
rast — Joanna Zelvis, 3251 So. 
Green St, tel. 842-7838; Iždo glo
bėja — Anna Guss, 912 W. 32 PL, 
te£ 927-3891; Iždininkė — Anasta
zija Valančius, 2457 W. 46 St., —
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė-Į 
nėšio antrą sekmadieni 1:00 vai. po' 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So.
Halsted St. Narės priimamos nuo- 
16 iki 65 metų.

"NAUJIENOS® KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

.John Didžgalvis, 3808 So.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi

ninkas — Motiejus Strumskis, 5920 
So, Maplewood, telef. PR 60716; 
Vicepirm. — Janina Bartkus, 6919 
So? Artesian Ave., tet 476-0686; 
Nutarimų rast. — Eugenija Strun- 
gys, 4253 So. Campbell Avė., telef. 
CL 4-3828; Fipansų rast — Rose 
Platkauskas, 4019 So. Rockwell -St., 
telef. LA 3-0833; Kasininkas — 
Bronius Bartkus, 6919 So. Artesian 
Ave., telef. 476-0686. — Susirinki
mai Įvyksta kas antro mėnesio pir
mą sekmadieni 2 vai. po pietų Club

Susirinkimy ir parengimy

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Povilas Masilionis, pirm.

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai

Ofiso tek: HE 4-181* arti RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801. ~ .

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS UGŲ SPEC. 
2454 WEST 71sf STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vak 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAŠ

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Tst St. Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

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

7159 Sp. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS; Pirmininkas

-į; Paul Masilio.ms, 4636 So. Keating 
Ave^. ,tėū 585-5611; Vicepirm. — 
John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Avė., tel. 927-8660; Nutarimų rast. 
— Joseph Keturakis, 4436 So. Cali
fornia Ave., teL 523-2553; Finansų 
rast. t-. Herman Dama, 4536 So. 
California Ave., tel. 847-2774;: Kon
trolėj rašt — Rožė Didžgalvienė, 
3808 So.-Union. Avė., teL 927-8660; 
Iždininkė — Adella Šankus; -2520 
W. 68 St., tel.. 476-6399; Korespon
dentas — Antanas Jhsas, -2247 So. 
Oakley Ave., teL 927-8989.- T^Kiubo 
susirinkimai įvyksta, kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadieni 1 vai. po 
pietų Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rci St. Nariai priimami ntio 16 
iki 59 iaetų. ' 'i' • <’

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID

DAR VIENA
E K S K U R ŠI J A

Ofiso tslof.: 776-2880 
Nauju rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

Šiy metų rugpiūčio 31 d.
Kelionė tęsis 21 dieną. Vie

tų skaičius ribotas. Registruokitės 
uojau. Išrūpiname leidimu ilgesnį 
aiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536; Vicepirm. — Jo
seph Balicas, 4CH7 So. Maplewood, 
tel. 847-4094; Nutarimų, rast ■ — 
Rožė Didžgalvienė, 3808 ^Sc. Union 
Avė., tel. 927-8660; - Finansų rast

9727 So. Western Ave.
* Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS 
«. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th, STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkL 2-4 ir 68 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-212J 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

(ZX1. inuu

Dan Lukas, 7339 So. Talman, teL 
434-5126; Kasininkas — John Didz- 
galvis, 3808 So. Union Ave^ teL 
927-8660; Maršalka — Julius Kli
mas, 5602 So: Nordica Ave^4ėL 
586-1592; Korespondentas—Jošėph 
Skeivys, 6601 So. Artesian* Ave^-tel. 
7786536. — Susirinkimai^ įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadief.. 
nį 7:30 vaL vakare. Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai pri-" 
imami nuo 16 iki 58 metui '

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 355f' So. 
Halsted St., tel. YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, fast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rašt. *— Anna 
Guss, 912 West 32nd Place; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 93fr W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., tel. 
YA 7-8660; šeimininkė — Adella 
Čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vaL po

1 pietų.

SKAITYK ■NAUJIENAS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Always hold

LIETUVIŲ BRIGHTON. PARKO MO
TERŲ KLUBO 1970 METŲ VALDY
BA; Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond SU telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- 
catiskas, 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 4-7174; Nutarimų rašt. — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding,' teL 434-4936; Finansų rast. 
— Bernice žemgulis. 2535 W. 42nd 
Place, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
teL, 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeiiauskienė, 4500 So. Talman 
Ave.; teh VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, teL 4344936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Vcn&eliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė, 8 vaL vak.

© Gyv. 4359 So. Maplewood Ave.
Mirė 197(L'ml rugpiūčio 19 d., 10 vaL vakaro* sulaikęs 'senatvės. 

Gimęs Lietuvoje, Švenčionių, apskr., Ceikimių parap., šaltupio km.
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: brolis ir sesuo Lietuvoje ir sesuo Lenkijoje, krik

što sūnus Edward Stanis Chicagoje ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Pranas ir Valerija Rumšai.
Priklausė^Sv. Vardo draugijai ir LDS 76 kuopai.
Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Šeštadienį, rugpiūčio 22 dieną 8:30 vai. ryto bus. lydimas iš ko- 

i plyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Kazimiero Survilos giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnavmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Giminės.
. Laidotuvių Direktorius Petras. Bieliūnas. Tel. LA 3-3572. f

nū liepos mėn. 13 d. netikėtai mirė mūsų mylimas vyras ir

A. a. ANTANAS BARANČIUKAS
Visiems kuo znors padėjusioms jo trumpoje ligoje, visiems daly

vavusiems paskutiniame atsisveikinime bei visiems, palydėjusiems ' į 
r amžiną i>oilsį, reiškiame giliausią padėką.

: . Ypatingą padėką reiškiame kun. J. Kuzinskui, kun. Kuzmickui, 
kun. B. Sugintui. - . - >

Taip pat reiškiame gilia padėką V. Išganaičiui, Chicagos rinktinės 
šauliams, o ypač Vytauto Didžiojo kuopos nariams, A. Budreckui, P. 

‘ Padvaiskui, M. Totoraitienei, V. Paliulioniui, A. Zailskui. Dėkojame 
Anglijos lietuvių klubui, Krivūlės klubui, Vyčiams, Tauragės klubui.

' Dėkojame organizacijų Atstovams, tarusiems atsisveikinimo žodi 
ir taip pat dėkojame grabnešiams.

' j Mūsų giliausia padėka visiems, kurie mūsų liūdesyje mus guodė, 
reiškė užuojauta žodžiu bei spaudoje, aukojo šv. Mišias ir siuntė gė- 

r^les. Dėkojame laidotuvių direktoriams Mažeika - Evans už nuoširdų 
^patarnavimą laidotuvėse. Visiems visiems nuoširdus ačiū.

Nuliūdę: žmona Stefanija^ sūnūs — Antanas-Rytis ir Algimantas
- r duktė Aldona..^

JUOZAS ŠRUBAS
. . - r - '■ v

Gyv. 7301 So. Claremont Ave.

Mirė 1970 m. rugpjūčio 19 d., 1:30 vai. popiet, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Gimęsj Lietuvoje, Utenos apskr., Debeikių vaisė., Meldučių 
kaime. >

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: sūnėnai — Balys Šrubas ir Albertas Matulis bei 

kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko sesuo Rožė, brolis Vincas, giminaitės — Ksavera, 

Ona ir Anelė bei jų šeimos.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
šeštadieni, rugpiūčio 22 dieną 1:30 vaL popiet bus lydimas iš 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Juozo Srubo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnėnai, giminės.

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

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

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

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: Y Ards 7-3401

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Šo. LITUANICA AVE. TeL: Y Ards 7-1138-1139 ;

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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4*Parkinimo” mokestis net 
už CTA važmą brangesnis 
i Automobiliu neturinčių api
plėšimas CTA nežmoniškomis 
aufobusų ir traukinėlių važ
mos kainomis yra žiaurus, bet, 
pasirodo, kad automobilius 
turinčių padėtis irgi nėra pa
vydėtina.

Autobusu ar važiuotum my
lią, kelias ar pusę mylios, 
į abu galu už nuvažiavimą ir 

- grįžimą feikia mokėti 90 centų, 
o su persėdimu $1.10. Automo
bilio pasistatymas dienai sa
vaitės dienomis minimum kaš
tuoja $1,50, bet kasdien po 53, 
000 automobilių i miesto cent
rą suvažiuojant tokių pigių 
vietų nė su žiburiu nebegalima 
rasti; kitos aikštės ima už 8 
valandoms pasistatymą po $5 
ir net $6... arba $1.75 valan-

dai. Miesto centro pakraščiuo
se j šiaurę nuo Randolph St. ir 
j pietus nuo Jackson St. pigiau, 
bet ir čia reikia mokėti nuo 
$2 iki $4 už 8 valandų dieną.

Vakarais ir savaitgaliais kai 
nos žymiai sumažinamos.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

F P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
nair-ų. automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
____ limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 
. ' LA 3-8775 

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Gatvių gaujos šiemet 
užmušė 70 juodukų

Negrų kunigas Jesse Jackson, 
“Duonos Krepšio Operacijos” 
direktorius, apkaltino Chicagos! 
merą Daley ir kitus rinktus ats
tovus ir miesto policiją, kad jie 
mažiau tesi jaudiną, kuomet juo
džiai žudo juodžius. “Tokia 
apatija, kai juodžiai užmušinė
ja juodžius, sukėlė norą ir laisvę 
žudyti ką tik nori”, aiškino kun. ’ 
Jaskson spaudos konferenci-: 
joje.'

Esą baltųjų bendruomenė iri 
jos valdininkai susijaudino, kai 
buvo užmušti trys baltieji poli
cininkai juodųjų bendruomenė
se, tačiau nė vienas tų žmonių 
nesijaudino, kai 70' jaunų juo
dukų buvo šiemet užmušta arba 
kad buvo pasikėsinta prieš kun. 
Curtis Burrell gyvybę, kalbėjo 
jis. Kai buvo apšaudytas kun. 
Burrell ir jo bažnyčia padegta, 
joks Įtariamasis nebuvo suimtas. 
Kai praeitą penktadieni pasalū
no kulka bifvo nušautas Charles 
Rice, joks Įtariamas nebuvo su
imtas. Jie abudu buvo juodi”, 
aiškino kunigas Jackson spau
dai. .A

Juokiasi išteisintas
Gene T-ewis, 27 m., kaltina

mas dviem žmogžudystėmis ir 
dukart pabėgęs iš kalėjimo nu
sikvatojo, kai Chicagos krimi- 
nal. teismo septynių moterų ir 
penkių vyrų jury pripažino jį 
nekaltu dėl pabėgimo iš kalė
jimo.

Lewis buvo rastas kaltu ir nu
teistas kalėjimu už 1968 metais 
nužudymą sargo ir apiplėšimą 
Seeburg firmos, taip pat už nu
šovimą savo sėbro už tai, kad 
šis buvo žadėjęs teisme prieš jj

OTIIASMEJH
?

i
« TEMYI SULTS—

ir progas sužino taktai per

NAUJIENAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ž U K A U SKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks

INSURED
Investment 
bonus plan . 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

554% 

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

i ~ -

Muziko Strolios atsiminimai
• ' Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

: LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
Į 176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
! Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knygą.

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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San Francisco mieste architektas Her* 
bert Kosovitz gavo mažytį 15 pedy 
sklypą. Butui ten nebuvo-vietos, bfet 
galvojantis architektas surado vietos 
ir butui. Ant mažiuko sklypo jis pa
sistatė raudonmedžio rumus. \ Apačio
je yra garažas ir žaidimu kambarys. 
Antrame aukšte padare du * miega
muosius ir dvi vonias, o trečiame 
aukšte jis padarė gyvenamąjį, virtuvą 

ir pastoge pasišildyti saulėje.

liudyti. Lewis buvo dukart iš 
kalėjimo pabėgęs.

Maištininkas grasina 
Urugvajaus pavyzdžiu
Tom Hayden, vienas, iš pagar

sėjusių Chicagos “Septynių” 
teisme teistų riaušininkų, kalbė
damas N. S. A. (National, stu
dentų asociacijos) kongrese St. 
Paul, Minu., pasakė, kad “juo
dųjų panterų” vadas Huey New
ton dėlto buvo paleistas iš kalė
jimo, kadangi prezidentas Ni
xon “bijojo būti pagrobtas pa
našiai kaip pagrobiami Pietų 
Amerikoje, kur Įkaitai paimami 
ir iškeičiami mainais Į politi
nius kalinius”.
i ? “Newton yra laisvas įdėka 
Urugvajaus partizanų, dėka 
Brazilijos grobikų^;. dėka žmo
nių, -kurie moka pagąsdinti val
džią”, kalbėjo jis.

“Nixonas ir viceprezidentas 
Spiro Agnew žino,- kad jiems 
taip bus, jei nieko nebus padary
ta nusivylimui nuraminti”. Hav- 
den be to pareišė, kad nuotykis 
Kalifornijoje, kur teisėjas ir dar 
du užstatai buvo pagrobti ir tei
sėjas nušautas, “yra pirmas 
tdks atsitikimas. Toks atsitiki
mas bus ir antrą, ir- trečią 
kartą”.

— Algirdas Jasaitis, 17 metų 
jaunuolis, pilnai supranta lietu
viškų mokyklų reikšmę. Jis 
dalyvauja Mokytojų studijų sa
vaitėje. ,

— Alfonsas Liškevičius, gyv. 
6134 So. Sacramento Ave., 
buvo sunkokai susirgęs. Jis 
apie tris mėnesius išbuvo ligo
ninėje. Dabar jau grižo j na
mus ir pamažu sveiksta. Tai 
buvęs Lietuvos kariuomenės

ws rim
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Tede/* FUNNY' $1.00 for 
eoch uted. Sėti oeąi to;
Today's FUNNY, 1200 West Third St, 
Oerekmd, OMa 4411X

savanoris — kūrėjas. Jis yra 
vilnietis. Draugai jam į linki 
sveikatos!

— Jonas Drevininkas su žmo- 
na iš Valparaiso, Ema Toliu- ’•* 
šiene sų dukromis ir žęhtpiš ir 
anūkais iš Paw Paw, Mbsh-; 
Vadeiša su draugais g ffęyęK 
šos ir Valerijus Krapovickati 
net iš Kanados dalyvayų Nau
jienų gegužinėj piknil^ 
Visi sakėsi grįžtą į namučius 
labai patenkinti, čia jie susiri
kę daug pažįstamų.

. .

— Ciceriečiai Paulauskai dar■ ;

■I

tel^eatostogauja Porter Beach, 
Indianoje. Tei; įię geriaus||Į 
pasiilsi ir atsigauna. ~'čįft į

— Antanas Vasiliauskas/T viėr 
toj atostogų, išvažiavę į. ligoninę 
sveikatos tikrinti. * ' - :

— J. Bręivė. paatostpgąvęs Mfc 
chigan ežero pakraštyje, ^ jįąii 
grįžo į Cicero ir perėmė, biznio 
vadovybę.

— SLA apskrities narių gegu
žinė įvyks rugpjūčių 23 <L Spa:i7 
eio ąžuolyne, <prię ^9-tos t-ir jAr- 
cher. - Kiekvienais atsiveža savo 
užkandą. Bus proga nariams 
susitikti ir išsikalbėti. r •.

— Frank šeštokas su žmona 
atostogauja Japonijoje: Jis ap
lankė Expo 70 ir apžiūrėjo pa
čius naujausius išradimus elek-: 
tronikoje ir vaistų 'gamybpje.

— Vladas Paškevičius, '6335: 
So. California Avė., ilgesnį lai-' 
ką gyvenęs Bridgeporte, prieš 
kurį laiką persikėlė gyventi į. 
Marquette Parką, kur nusipir- 
ko 4 butų namą. Jo žmona yra 
Aldona Vasiukęvičiūtė iš Sin
tautų, šakių apskr. Jų duktė 
Genovaitė — Rasa studijuoja 
universitetet pedagojgiką. Ji ža 
da būti mokytoją,jj .

— Jadvyga Sasnauskiene, 
gyv. 2534 W. ^7 St (tel. GR 6- 
8402), Marquette Parko Namų 
Savininkų organizacijos finan 
šų sekretorė sutiko, kad į ją 
kreiptųsi ašmens- norintieji 
Įstoti į Marquette Parko Namų 
Savininkų organizaciją. Ji su
tinka priimti jr.mario mokes
čius, jei nariai negali ateitiĄ 
susirinkimą, u' xn-

■ . .-'n/. •. . . ■ -.1
— Dzūką Draugija Jaunimo 

Centro statybą? paremti; ■ 7 Tugr 
sėjo 19 d. ruošia vakarą su 
programa. Aktorius humoris 
tas Vitalis Žukauskas, švęsda
mas savo veiklos 25 metų su- 
čačtį ta proga prižadėj o atvyk
ti i Čikagą ir qdalį< programos 
veltui atlikti. & ' . GA

■ ,• '.
— Amerikos Lietuvių Tory- ; 

ba išleido anglį kalba'paveik-- 
šluotą Lietuvių '■ Tautoš genoci- ’ 
do parodos katalogu pava
dintą.’’Know your enemy Co-., 
mmunism’. Jame yra parodos 
vaizdai su aprašymais ir iš jo 
galima spręsti parodos- apimtį,' 
Gaunamas ALT raštinėje; 6818 > 
So. Western Ave., Chicago, 111. ■■ 
60636. ■ '<

— Atst. Frank D- Savicka^ 
(D. — 27) vietos spaudoje past 
sakė prieš JAV dabartinės ad
ministracijos sudarytos komi
sijos patiektą raportą ? apie 
pbrnografij ą. Kaip x praeityje 
taip ir šis raportas,' kainavęs 
mokesčių mokė toj ams daug'pi 
nigų neduoda atsakymų: į lie^ 
čiančius klausimus, šukelda* 
mas naujas problemas-bei pa
tiekdamas netikslias išvadas.

<— Diek Butkus ir Johny Uni
tas (Jonaitis) yra skelbiami 
kaipo geriausi futbolo koman
dų Chicagos Baers if Baltimo
re? Colts žaidėjai. Xvykusiuose 
priešžaisminiuosė jie tai įrodė. 
Abu mūsų tautiečiai yra ilgiau
siai išsilaikę žvaigždėmis šios 
sporto šakos horizontuose.

— Dail. Juozas Kiburas yra 
veiklus Brighton Parko apylin
kės reguliarios respublikonų 
partijos narys. Taip pat akty
viai dalyvauja Alvudo ir kito
se organizacijose.

— Sofija ir Feliksai Pumpu
čiai, Cicero, III., su dukra Au
gę praleido atostogas Kanado^

1,

FOR GENERAL OFFICE 
' TypbigėsŠėBtial, 
/.'■ somė bookkeeping.

'■Can Mė. MCDONALD 
-OR7-U950

HEVP WANTED — FEMAL" 
: Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, 2»mė — Pardavimui

- KCAL ESTATE FOR SALE 
Nar.«C Žemi — Pardavimui

' Congenial' Loop office 
.> established busfeess^ service 

organization.'
į ' JTel. 663:0055

vrc r iv1-'- 
woman with lite typing. 37‘A 

.Phid insurance. Nr," North.
^Appiy iąAX — 3 pm. 

' REGISCOPE ' 
' i 320 W. OHIOJor call 

k™. A J; 787^5200 „ ......

Experienced in order dept.
Salary open;

'■ 2727 w. Chicago

*

Assistant .to new.tjnsed . car sales

PECKAT Jr.
. v ia PECKAT BŲICK- 
ė UU15 MADISON ST. 
~ MAYWOOD

3<?j

for 2 ^yueBf^-ešeentives.^-Growing 
v..v.Manufeęturing^(^©cgrn;^/? i 
ACME, FRAME PRODUCTS 

50LW. HURON

. Ask for Mr. FURER.

z ARE YOU MATURE?
--- AND LOOKING FOR

.. DIVERSIFICATION > 
Local suburban ‘ Company. Typing 

preferred. A." MUSIL Salary
. $100 io IM15;>■•-■■■■ -- 

ALUMNI CAREER CEN'l'Ett
, > Xtall 4584206 ''

- 7644 W. NORSH AVE.
ELMWOOD? PARK ’

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMAŪLJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774^

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI ’ 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE -
6455 So. Kedzie Ave. — PRos
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

galbwWBrighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.
—3-BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5^4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
.3 miegami.
- 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.

4 PO .4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
yĮeta, Brighton Parite.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 
INSURANCE

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

gamus tvirtas mūras. Gražūs įrengi, 
mai, garažas, arti mūsų naujo ofi^o 
$30,500.

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

BIZbftO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
Ps-rlro - nnn

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

SAVININKAS KITUR. Už $88,Ooq 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu n^ū- 
rą prie . Evergreen Plaza. ,$14,000 ha. 
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žali^m 
Marquette Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to Pui
kaus namo.

4 BUTU MŪRAS. Nauja gazo šĮij. 
ma. Šviesūs erdvūs, kambariai. mųro 
garažas, gera vieta. Po derybų _WHEELING,- ITL. 8 room brick Cape'.

Cod. 11 years old. 2 tiled baths tiled $44,000.
kitchen, % acre lot. 2 car garage. 1/9 KAMBARIU 12 metu fabrikam^

MM

į HOtrSKKEEPFR 1 Washer & dryer. Low taxes. $26,900. Jrezidencija._ 5 miegamieji. 2>voni^ 
General housework diild care. 51'> 
children, A school agel.. Other' help.)

:■ for right person, 
..LAKEFOREST.
; .234-6028

MlSteady 5 days per we

App’yjn person.^

By owner. mūro garažas, graži vieta. AufJ
537-1497 $40,000. -

___ ___ Valdis Real Estate y
Washtenaw Ave. RE 7-7^00 By ownen 4—4 s, frame with insulated

lent condition. Good income building. ________ _ w _______ ..
Front apartments vacant. . Ready to luma aliuminijaus langai, platus

OCCTW. artra wide 35 Foot lot. jsklypas Gage Parke. $47,000.
Price $27,500 or best offer.

h Call CL 44601.

OPEN HOUSE

j ■ 'įl y

cųnditiofi,;Jr 
^^dzhpIid^sjS^^ 7 į 

.personnel ričpt.’
INHER .ęO.' ■■

T

' - -------------

ETARYD-SU?

ractor. ; Sqme 'Varied '.duties. 
. lent 'salary "attd fringes.

'ė-V. ’ -Cm^.'fcURGER

>>^278^7500

Excel-

FURNITURE ANp FIXTURES
< .Kalciwdal lr lrehgTmal -■

.4 ; PARDUODAMI
Yg MODSUNTŲ RAMU BALDAI'

’ 7 ■/ \ .lietuviai.' 
SOUTHWEST FURNITURE CO.

siding and aluminum shutters. Excel- ] i '—
J AP^NAUJTS 3.'BOTU MŪRAS,

iš Gage Parke. $47,000. i ’ r
UTĄL. 5-taš rūsyje. infiriiUg 

Aliurinnijaus langai. 3 ' automobilių 
— mūro garažas.. Gražioj Marquette P^r. 

■ko vietoie.-$47.500.
1 6 KAMBARIU MŪRINIS, BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliumini! aus I^n. 
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Msr. 

iquette Parke: $21.000.
j —GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kajį. 
.netinės virtuvės, nauia šiluma gą&j 
i Aliuminijaus langai, 2 aukštu mūri^j 
earažas. Geros pajamos.Marquette 
Parke *54 600 ~

Į 50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS, M& 
ouette Parko ribose. Labai prieina^ 
kaina. <i - ■ - '1 .ji,

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321 •- -

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre- 
kly. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.''

JUOZAS (JOE) JURATTIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nns, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos masi
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

\ mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 
, į 2934 West 63rd St.

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

PERKAME. PARDUODAME, M.\p 
NOME Įvairaus dydžio namus vistu-. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ąpl 
drauda, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

HOME INSURANCE

IAAL «TATE — OUT OF TOWN • 
G - MuowvyWeIcHvr

SAVININKAS PARDUODA mbdernų 
B butų su baldais namą. Liga verčia 
parduoti. Teiraukitės: Mr. & Mrs. 
Stanley. Shaltis. Grand View Apart

ments. 732 PARK AVE.. 
HOT SPRINGS. ARK. 71901 

Tel. 623-5737.

je aplankydami ėfeff gyvenan
čius artimuosius. Ąugė yra 
Austin mokyklos 'studentė, 
kiekvienais mokslo metais at
žymėta mokyklos.garbės sąra
šuose už gerą mokymąsi ir el- 
gesj. . •*

♦ Suvalkiečių Draugija rug
pjūčio 23 d:, 12 valandą rengia 
pikniką Onos Bruzgulienės dar
že, 8274 Kean Ave., Willow 
Springs. Veiks bufetas ir virtu
vė. Bus skanių ponėkų. Jo
kioms gros Jurgio Joniko' or
kestras. Laukiame visus pasl., 
mus pasisvečiuoti. (Pr). 1

Call: Frank Zapolla 
3208% W. 95th St^

- ‘GA 4-8654

asciis Co.^or »

DĖL LIGOS PARDUODAMAS 
6 kambariu mūrinis by-level, netoli 
83-čios ir Kedzie. 35 pėdų sklvpas 
2 automobiliu mūrinis garažas. Da^g 
visokiu priedu. Telefonuotr savininkui 

RE 7-1220.

LAIKRODŽIAI I* BHANGEMYBtS 
Pardavimas Ir Taisymas 

>646 WIST 69th STREIT 
ToU llpublte 7-1941

_ BY ..OWNER

» 4 FLAT '

5358 So. LAFLIN.

• Tel. HE 4-7891

BUILDERS AND CONTRACTOR* 
Namo Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus yf. 
šu rūšių namo ajžildymo pečius ų- 
air-conditloning į naujus ir senus 
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas afije. 
karnas greit, sųftningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas r <-•, _’ - —- ’ J r
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinu Ir npfo. 

kamuosiąs vamzdžius sutaisome ar-ba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir patalu, 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpolnting- darbus. Eaa^L 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE* Įkainavimai veltui, kreipkitės bet kMa


