
NAUJIENOS 
ik* UdU*ak« N«we

Ourr One Million Lithnunm In TJW UnMl &0M

VOL. LVH 208Kaina 10c
K

£

IŠ VISO PASAULIO

i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

legacija, siunčiama iš Kinijoje užsitarnavusį diplomatą David Bruce vadovauti

♦

♦ Ispanijoje politinės globos 
paprašė Rumunijos smuikinin
kas Simonas Juga, 29 mėty.

vuočiai išvadavo Indonezijos 
ambasadą ir jos užėmėjus suė
mė. Sukilėliai pareiškė apgai
lestavimą dėl olando policinin
ko mirties.

finite

kad Amerikos delegacija yra menkavertė po to, 
Henry Cabot Lodge ir delegacija neturėjo naujo

Vengrijoje tautinės konstitucijos dieną įvyko karinis paradas, kuriame prie parlamento rūmy, 
Dunojuje pasirodė ir amfibiniai tankai.

1739 So. Halsted Street, Chicago, UI 60008 
HAymarket 1-6100

Žemes ūkio darbininky unijos vadas 
Cesar Chavez neseniai laimėjo streiku 
priei Kalifornijos vynuogių auginto
jus Dabar įi* streikuoja prieš saloty 
plantacijas. Del streiko jau pabran

go saloty kainos.

Prezidentas kelis kart yra pa
reiškęs, kad naujam delegacijos 
vadui Bruėe jis davė laisvas ran
kas. Galvojama, kad komunis
tai dabar norės patirti, kiek

PARYŽIAUS DERYBOS GALI PAJUDĖTI
PARYŽIUS. — šiandien vėl turi įvykti Paryžiaus taikos de-

Saulėta, vėsiau.
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WASHINGTONAS. — Jau paaiškėjo pirmieji Amerikos gy
ventojų 1970 m. skaičiavimo rezultatai. Oficialiai pranešama, kad, 
pabaigus surašyti užsieniuose esančius kareivius ir jų šeimas, 
Amerikos gyventojų skaičius sieks 204 milijonus. Palyginus su 
1960 metų surašymu, gyventojų yra 14.2% daugiau. Tarp 1950 
ir 1960 metų gyventojų skaičius paaugo 18.5%. Pastebėtas dide
lis gyventojų bėgimas iš miestų į priemiesčius ir į šalies pajūrius. 
Dėl to gyventojų bėgimo teks pakeisti kongreso vietų paskirsty
mą tarp valstijų. Kalifornija tapo daugiausia apgyventa Ameri
kos valstija, pralenkdama New Yorko valstiją su 19.7 milijonų 
.gyventojų. Dėl to Kalifornijai teks penkios naujos kongreso 
.vietos, trys teks Floridai, ir po viena Arizonai, Colorado, Con- 

: necticutui ir Texasui.
' £ ■ t- ' / -

■ h Kongreso vietų neteks New 
į! Yorkas, Pennsylvania, Alabama, 

Iowa ir kt. Iš 25 didžiausių Ame 
rikos miestų net 13 turi mažiau 
gyventojų, negu turėjo 1960 me
tais. St. Louis sumažėjo 19%, 
Clevelandas 16%, Pittsburghas 
— 15%. Kai kurie miestai 
smarkiai padidėjo. Houstonas 
paaugo 30% ir tapo šeštuoju di
džiausiu Amerikos miestu. Dal
ias padidėjo 23%. Indianapolis 
iš 26-to tapo 10-tuoju.

Amerikos miestų tarpe di
džiausiu liko New Yorkas. Ant
roje vietoje yra Čikaga, toliau 
seka Los Angeles, Philadelphia, 
Detroitas, Houstonas, Baltimo
re, Dallas.

Baigus apskaičiuoti ir surū
šiuoti visus gyventojų surašy
mo rezultatus, jie bus įteikti 
prezidentui iki gruodžio 1 die
nos. .Nuo šito skaičiavimo daug 
priklauso. Pagal gyventojų skai-

WASHINGTONAS. — Sena
tas davė vyriausybei laisvas ran
kas ir net paragino siųsti Izrae
liui ginklų, kiek tik jam jų rei
kės “šiandien ar ateityje”.

PNOMPENHAS. —' Kambo
dijos delegacija išvyksta į Zam
biją, kur Lusakoje prasideda 
ateinantį antradienį neutraliųjų 
valstybių konferencija, čia lau- rybų sesija, iš kurios laukiama šiokių tokių refeltatų. Pirmą 
kiama nemalonumų, nes į tą kartą po pernai gruodžio mėnesio į derybas sugrįžo Hanojaus 
konferenciją rengiasi vykti ir delegacijos vadas Xuan Thuy.

IRAKO KARIUOMENĖ JORDANE SAUGO 
PALESTINOS PARTIZANŲ STOVYKLAS

AMMAN AS. — Jordane yra artėjama prie neišvengiamo 
Jordano vyriausybės ir Palestinos Laisvinimo organizacijų susi
kirtimo. Penktadienį vakare palestiniečiai vėl bandė nužudyti 
karalių Husseiną, kada jis automobilių konvojaus palydimas va
žiavo Į aerodromą pasitikti savo dukters. Nors karalius liko gy
vas, princesės lėktuvas nenusileido Ammane, bet buvo nukreiptas 
į Libaną, Beirutą. Mieste tuoj po pasikėsinimo įvyko susišaudy
mas, kuriame žuvo 10 asmenų ir 40 buvo sužeistų. Irako radi
jas iš Bagdado paskelbė, kad Jordano kariuomenė apšaudo arabų 
pabėgėlių stovyklas ir civilių gyvenvietes. Irako valdžia įsakė 
savo 12,000 kareivių eiti tų partizanų stovyklų ginti. -

ADDIS ABABA. — Nigerija 
Afrikos Vienybės suvažiavime 
susitaikė su keturiomis Afrikos 
valstybėmis, kurios civilinio ka
ro metu buvo pripažinusios at
skilusią Biafros valstybę. Po to. 
pripažinimo Nigerija buvo nu- 

čių atskiros vietovės, gauna lė-« traukusi diplomatinius santy- 
šas sveikatos, kelių tiesimo-,-kfc Jaus su Tanzanija, Zambija, 
Įėjimų ir kitiems reikalams, j Dramblio Kaulo Krantu ir Ga

bonu.
MASKVA. — Sovietų spauda 

skelbia, jog Indijos vandenyne 
sovietų laivas “šokalsky” išgel
bėjo amerikiečių jachtą ir ją ati
tempė į Singapūrą. Jachta bu
vusi be vairo ir turėjusi tris 
sunkiai sužeistus įgulos narius.

KALKUTA.*— Policija, kovo
dama su komunistų riaušėmis, 
nušovė du asmenis Kalkutos 
gatvėse. Mieste yra daug ka
riuomenės, kuri saugo svarbes
nes įstaigas. Komunistai de
monstracijas surengė, nežiūrė
dami valdžios uždraudimo.

DUBROVNIK. — Jugoslavi
joje nusileido keleivinis Alžiro 
lėktuvas, kurį trys jauni vyrai

Įėjimų ir kitiems reikalams. 
Daug kur pasigirdo kritika cen
zo., pareigūnams. New Yorko 
mieste gyventojų turį būti, dau
giau, negu statistikos praneš
ta.’ Nepaslaptis, kad daugelyje 
rajonų gyventojai nebuvo, kįaip 
reikiant, suskaičiuoti. Daug 
kas dėL įvairių priežasčių neno
ri būti Įrašytas Į cenzo sąrašus. 
Vis dėlto, cenzo pareigūnai tvir
tina, kad šių metų surašymas 
būsiąs tikslesnis už praeities su
rašymus. Tai jau 19-tas sura
šymas, kurį pravesti padėjo 
200,000 darbininkų.

Be jau minėtų Kalifornijos ir 
New Yorko valstijų, pagal gy
ventojų skaičių., iš eilės eina: 
Pennsylvania, Texas, Illinois, 
Ohio, Michigan,. New Jersey, 
Florida ir Massachusetts.

Lenkai paminėjo 
karo pradžią

VARŠUVA. — Lenkijoj, kaip 
kasmet, rugsėjo 1 dieną buvo 
prisiminta H-jo Pasaulinio karo 
pradžia, ši 31-ji sukaktis buvo 
daug ramiau ir taikingiau pami
nėta. Buvo puošiami žuvusiųjų 
kapai ir pasitenkinta trumpomis 
apeigomis. Varšuvoje, prie Ne
žinomo Kareivio kapo buvo iš
kabintas šūkis: “Niekad daugiau 
nebebus rugsėjo!”

Ramus tonas aiškinamas pa
sikeitusiomis aplinkybėmis po 
sovietų-vakarų vokiečių nepuo
limo pakto pasirašymo. Lenki
jos vyriausybė irgi veda dery
bas su vokiečiais dėl geresnių 
santykių sutarties. Spaudoje pa
sirodė prisiminimų iš paskutinio 
karo, tačiau, buvo susilaikyta 
nuo ankstyvesnių “Bonos revan- 
šistų” puolimo. Lenkijos spau- 

• da, žinoma, visiškai nemini fak
to, kad po vokiečių užpuolimo 
netrukus sekė sovietų Raudono
sios Armijos puolimas rytuose.

i .Jis grįžo neskubėdamas, nes
nuversto princo Sihanouko de- ‘ prezidentas Nixonas jau liepos 1 d. paskelbė, kad Amerika skiria 

-- ~ •• ~ — - _ -Amerikos dele-
sudarytos egzilinės vyriausybės, gacijai., Hanojus iki to laiko boikotavo derybas,-tvirtindamas, 

kai pasitraukė 
vadovo.

jis gali pažadėti komunistams. 
Hanojaus pasiuntinys jau pareis, 
kė spaudai, kad jis nebus priešin
gas susitikti su David Bruce ir 
privatiems pasitarimams.

šiaurės Vietnamas vis dar rei
kalauja, kad Amerikos kariuo
menė būtų išvežta iš Pietų Viet
namo ir kad būtų sudaryta koa
licinė vyriausybė Saigone, ku
rion Įeitų ir komunistai. Ameri
ka tuo tarpu atsisako be komu
nistų garantijų, kad ir jų jėgos 
bus išvežtos, atitraukti savo ka
rines jėgas. Be to, Amerika yra 
pažadėjusi Pietų Vietnamo vy
riausybei nesutikti su koalicine 
valdžia, jei ji nebus pačių Viet
namo gyventojų išrinkta..
, Kambodijos žygis smarkiai

reikalavo skristi į Albaniją. Pi- susilpnino komunistų pozicijas 
ratai aiškino, kad Alžire jiems Ri^ų Vietname. Viceprezidentas 
•nepatinkąs “socializmas” ir jie Agnew, sugrįžęs iš kelionės po 
norį gyventi tikrai “socialist!- Azijos kraštus, pareiškė, kad 
niame” krašte — Albanijoje, ši, Kambodijos vyriausybė turi vil

čių išsilaikyti tik todėl, kad Ame
rika sunaikino komunistų bazes 
prie Kambodijos-Vietnamo sie
nos. Galimas daiktas, kad Ha
nojus lauks, kokių laimėjimų ko
munistų jėgos gali pasiekti Kam- 
bodijoje ir kaip greitai jie ga
li atstatyti prieš Amerikos žygį 
buvusią padėtį.

Washingtone 14 senatorių, jų 
tarpe daug vyriausybės rėmėjų, 
pasiuntė laišką prezidentui Ni- 
xonui, kuriame prašo siūlyti ko
munistams plačias karo paliau
bas Pietų Vietname, šitoks pa
siūlymas dar nebuvęs išbandy
tas ir jis galįs įnešti naują dva
sią Paryžiaus taikos derybose. 
Paliaubų pasiūlymas galėtų bū
ti sujungtas su kariuomenės ati
traukimo, belaisvių paleidimo ir 
kitais klausimais.

tačiau, išgirdusi apie Alžiro lėk
tuvo atskridimą, nedavė leidi
mo jam nusileisti, nepageidau
dama tokių svečių. Tada lėktu
vas nusileido Jugoslavijoje, kur 
alžiriečiai laukia politinės glo
bos teisių.

Jaunimo protestai 
daug kainuoja

WASHINGTONAS. — Įvai
rūs studentų.ir kūtvėlų išsišo
kimai, riaušės ir įvairios protes
to demonstracijos sudaro nema
žą naštą Amerikos mokesčių 
mokėtojams. Amerikos miestų 
merų konferencija paruošė sta
tistiką, kuri rodo, kiek lėšų te
ko miestams išleisti mokant po
licininkams už viršvalandžius ir 
kitoms išlaidoms.

New Yorkas išleido visą mi
lijoną dolerių, Berkeley, Kali
fornija turėjo surasti 422,000 
dol., Washingtonas — 544,000 
dol. ir San Francisco 475,000 
dol.

BAGDADAS. — Per paskuti
nius penkeris metus Irako gy
ventojų skaičius padidėjo 17 
nuošimčių ir dabar siekia 9.4 mi
lijonų. Nežiūrint tokio didėjimo, 
Irakas tebėra viena rečiausiai 
apgyvendintų arabų šalių.

Cholera riasirodė 

 

vakarinė jĮAf riko j 
__ ......__ asaulio Svei 

katos organizacijai susirūpinusi 

 

seka choleros epidįnijos plitimą

Viduriniuose Rytuose ir jau Af- 
ad Ginėjoje

rikoje. Paskelbta, 
jau būta 2,000 susirgimų, apie 
60 asmenų jau mirę.

Ginėja piktai asiliepė į ši 
pranešimą,, paneigd ima choleros 
buvimą. Daugelis ' raštų nepri
sipažįsta, kad sia ičia cholera, 
nenorėdami pakenkti turizmui.

Izraelio sveikatc s ministeri
ja paskelbė, kad u registruotas 
34-tas susirgimas iholera, vie
na arabė mergaitė nuo jos mirė. 
Libane choleros susirgimų užre
gistruota 44.

Amerikos viešosios sveikatos 
pareigūnai skelbia įspėjimus va
žiuojantiems į šalis, kur siaučia 
cholera. Patariama1 imtis atsar
gumo priemonių ir prieš išvyks
tant įsiskiepyti du kartus per 6 
mėnesius.

Bolivijoj siaučia 
komunistų gauja 

LA PAŽAS___Bolivijoje ame
rikiečiai Taikos Korpuso nariai 
buvo atšaukti iš dviejų provin
cijų: Alto Beni ir Yungas, nes 
ten prasidėjo didesni komunis
tinių partizanų veiksmai. Apie 
800 Bolivijos kareivių kalnuo
tose džiunglėse medžioja apie 
150 komunistų.

Partizanų jėgoms vadovauja 
buvęs Che Guevaros padėjėjas 
Osvaldo Peredo. Bolivijos val
džią labai pykina tai, kad par
tizanų tarpe nedaug pačių boli- 
viečių. Vadovų tarpe žinomi ko
munistai yra iš Peru, Argenti
nos ir Čilės.

Taikos Korpuse Bolivijoje 
dirba 135 savanoriai amerikie
čiai. Bolivijos indėnų tarpe jie 
turi neblogą vardą.

♦ Jordano sostinėje Ammane 
neveikia mokyklos, uždarytos 
viešosios įstaigos, sustojo su
sisiekimas, neina laikraščiai.

♦ Viceprezidentas Anew va
kar pasakė kalbą Portland, Ore- 
gan. Jis pavadavo prezidentą 
Nixohą, kuris negalėjo atvykti 
į Amerikos Legiono suvažiavi
mą. Po kalbos Agnew išvyko 
pas buvusį prezidentą Johnso- 
ną, kuriam papasakojo savo ke
lionės po Azijos kraštus įspū
džius.--• - ■ '■■ ■

Filipinuose paskelbtas pa
vojaus stovis, nes per trumpą 
laiką prilijo 22 colius vandens 
ir sukėlė potvius, kuriuose jau 
žuvo 14 asmenų, jų tarpe du 
amerikiečiai jūreiviai. Dideli 
potvyniai siaučia ir Nigerijoje, 
kur; 100,000 žmonių liko-be pa
stogės. - ' i. - >./

C ASTEL ‘ GANDOLFO. — 
Vienas vyriškis, kuris vėliau bu
vo paskelbtas -nesveiku, paleido 
du akmenis į soste, sėdintį Po
piežių Paulių. Policija vyrą tuoj 
suėmė. Akmenys į Popiežių ne
pataikė ir jis net nepastebėjo, 
kad toks pasikėsinimas įvyko.

BELFASTAS. — Britų karei
viai vėl turėjo įsikišti su ašari
nėmis dujomis, kai Lurgano 
mieste įvyko kovos tarp airių 
katalikų ir protestantų.

HELSINKIS. — Amerikos vi
daus reikalų sekretorius lanko
si Suomijoje, iš kur vyks į Nor
vegiją ir Švediją.* Jis nori susi
pažinti su tų šalių pastangomis 
kovojant prieš aplinkos užter
šimą.

Maskva atgaivino 
teisingumo 
ministeriją

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga paskelbė, kad atgaivinama 
prieš kiek laiko panaikinta tei
singumo ministerija. Būsianti 
sustiprinta kova prieš kyšių 
ėmėjus, valstybės turto grobs
tyto jus. Bus' atgaivinta ne tik 
“visasąjunginė”, bet ir “respu
blikinės” teisingumo ministeri
jos. Sovietų Sąjungos teisingu
mo ministeriu jau paskirtas 
Vladimiras Terebfldovas, buvęs 
Leningrado prokuroras ir pa
skutiniu metu Vyriausio Teismo 
vicepirmininkas, 54 metų.

Stalino laikais teisingumo mi
nisterija buvo visų valymų ir su
režisuotų teismų vykdytoja, to
dėl Chruščiovo ji buvo panaikin
ta. Dalis bylų buvo vidaus -rei-; 
kalų ministerijos rankose, kita 
dalis — prokuratūros įstaigose. 
Chruščiovas tikėjosi, kad po vi
sų reformų nusikaltimai suma
žės, tačiau pasirodė, kad jie ėmė 
didėti. Dabartinė partijos va
dovybė jau visi metai reikalau
ja iš visuomenės daugiau disci
plinos, mažiau girtuokliavimo ir 
huliganizmo. Kovai prieš nu
sikaltimus dabar vėl vadovaus 
teisingumo ministeris.

bsjib
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Suharto atidėjo 
kelionę Olandijon 
HAGA. — Indonezijos prezi

dentas gen. Suharto atidėjo sa
vo kelionę į Olandiją, nes ten 
buvo okupuota Indonezijos am
basada, nušautas vienas olandas 
policininkas.

Kaip jau rašyta, Indonezijos 
salos Amboina emigrantai Olan
dijoje, protestuodami prieš Su
harto vizitą, įsibrovė į Indonezi
jos ambasadą. šiame žygyje 
dalyvavo 25 asmenys. Olandi
joje yra nemažai Indonezijos 
kilmės žmonių, apie 12,000 jų 
apsigyveno Olandijoje 1951 me
tais. Jie visi buvo kolonialinės 
Olandijos kariuomenės kariai. 
Vėliau į Olandiją pradėjo kel
tis ir jų giminės.

Amboina sala nepripažįsta In
donezijos valdžios, nors keli su
kilimai buvo numalšinti. Užsie
nyje Amboina žmonės turi egzi- 
linę vyriausybę, kuri laiko sa
vo salą nepriklausoma, tik Indo
nezijos okupuota. Ta “valstybė” 
vadinama Pietine Moluccas res
publika. Jos “prezidentas”, Ro
terdame mokytojas amboinietis 
Manusama reikalavo, kad gen. 
Suharto su juo Hagoje susitik
tų. Tas tačiau atsisakė, pareikš
damas, kad Manusamą jis pri
imsiąs tik kaip Indonezijos pi
lietį, ne kaip svetimos valsty
bės galvą.

Keturi Olandijos kariniai šar-

Tarp Jordano jėgų, ištikimų 
karaliui Husseinui ir arabų par
tizanų, padedamų Irako karinės 
Įgulos, gali kiekvienu momentu 
kilti karas. Per tris mėnesius 
partizanai jau antrą kartą ban
do nužudyti karalių Husseiną. 
Tarpusavio arabų kovose žuvu
sių skaitoma jau iki 1,000.

Rugpiūčio 27 ir 28 d. Amma- 
ne įvyko Palestinos Tautinės Ta
rybos suvažiavimas, kuriame bu
vo visoms pabėgėlių organiza
cijoms nustatyti bendri planai 
ir bendra vadovybė. Partizanų 
gretos turi būti sujungtos. Pa
lestiniečiai atmetė Jungtinių 
Tautų rezoliucijas Palestinos 
reikalu ir paskelbė, kad Jorda
nas būsiąs pagrindinė partizanų 
veiklos bazė. Palestinos Centri
nis Komitetas vadovaus visai 
partizanų veiklai, derins jų po
litinius ir karinius planus.

Suvažiavimas nutarė pavers
ti “Jordaną arabų tvirtove”. Iš 
kitų šalių pąĮestįniečiai kovoto
jai turą atvykti j Jordaną. Ara
bų vyriausybių prašoma para
ma lėšomis ir ginklais. Lėšas pa
žadėjusios siųsti Saudi Arabijos, 
Kuwaito, Irako, Alžiro ir Egip
to vyriausybės. Daugiau ginklų 
laukiama iš komunistinės Kini
jos.

Tokių nutarimų šviesoje aiš
ku, kad partizanų veikla neside
rina su Jordano vyriausybės nu
tarimu vesti su Izraeliu netiesio
gines taikos derybas. Palesti
niečiai atmeta bet kokį sprendi
mą, kuris nepaverstų Palestinos 
arabų valstybe. Tam reikalin
gas Izraelio valstybės panaikini
mas.

Karaliui Husseinui gresia di
delis pavojus.

Įvyks veteranų 
lakūnų sąskrydis 
ST. LOUIS. — Amerikietis la

kūnas, dalyvavęs II-jame Pasau
liniame kare; Don Volkmer šau
kia taptautinį lakūnų veteranų 
suvažiavimą, kuris įvyks Dar
bo Dieną. Lakūnai paminės 25 
metų sukaktį nuo paskutiniojo 
karo pabaigos. Iš Vokietijos ža
da atvykti garsus naikintuvų 
pilotas pulk. Erich Hartmann, 
numušęs 352 sąjungininkų lėk
tuvus. Iš Japonijos dalyvaus 
majoras Tamotsu Yokiyama, 
vienas numušęs 40 sąjunginin
kų lėktuvų.

ACCRA. — Ganoje preziden
tu buvo išrinktas 64 metų bu
vęs Vyriausias Teisėjas Edward 
Akufo-Addo. Nuo 1966 metų, 
kada buvo karinio sukilimo nu- . 
verstas diktatorius Nkrumah, 
Ganą valdė karininkų taryba.
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Chicago Savings and Loan Assn.
John P*k«l, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7!
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri, 9 to 8, Sat 9 to 13:30

ST. TRINKA

• (Tęsinys)
Išlipęs iš lovos, jis vienmarš

kinis ėjo link durų, kurios sky
rė prieangį nuo gryčios. Staiga 
jis metėsi ant grindų ir ropomis 
nubėgo prie savo lovos, kur bu
vo palikęs po pagalve padėtą re
volverį. Balsys tamsumoje pa
leido jo kryptimi kelius šūvius, 
bet nepataikė. Tuo laiku pabudo 
antrasis seklys ir paleido Bal
sio kryptimi kelius šūvius, bet 
irgi nepataikė, nes Balsys spėjo 
pabėgti į prieai/gį, o iš jo į gry
čią. Išbėgdami iš tos ūkininkės 
namo, Balsys ir Kazlauskas nu
šovė berną, kuris jiems nieko 
blogo nebuvo padaręs. Praslin
kus dar apie mėnesiui laiko, Bal
sys ir Kazlauskas nakties metu 

. nušovė to ūkio savininkę, maty
ti keršydami už tai, kad leido 
savo name apsigyventi policijos 
tarnautojams.

Vasaros metu jie pasirodė 
Kretingos miesto apylinkėje. 
Naktį buvo užėję į Padvarių mo
terų vienuolyną, kuris buvo ne
toli Kretingos miesto, bet iš ten 
nieko nepaėmę pasišalino. Po 

/keliu clienu jie nakties metu api-

šininkui papasakojo, kad į Dar
bėnų miestą yra atėjęs koks tai 
įtartinas asmuo ir kad jis kal
basi Vidurinėje gatvėje su siu
vėju Čižausku.

Gavęs tas žinias nuovados vir
šininkas pasiuntė policininkus 
Gečą ir Algimavičių, kad pasi
teirautų, kas jis toks yra.

Išėję iš nuovados, Gečas su 
Algimavičium persiskyrė. Gečas 
nuėjo tiesiog į Vidurinę gatvę, 
kur kalbėjosi nepažįstamas as
muo su čižausku, o Algimavi
čius — į gretimai esančią gat
vę, kad galėtų užkirsti kelią, 
jei nepažįstamasis mėgintų pa
bėgti. Gečas, priėjęs prie nepa
žįstamojo ir čižausko, paklausė 
čižauską, ar jis pažįsta tą asme
nį, su kuriuo kalbasi, čižauskas E7
atsakė, kad ne. Tada Gečas pa
klausė čižauską apie kokį rei
kalą jie kalbėjosi. Atsakė, kad 
tas asmuo prašo jam pasiūti 
švąrką, tai apie tą reikalą ir 
kalba. Po to Gečas pareikalavo, 
kad nepažįstamasis jam parody
tų dokumentus. Nepažįstamas 
asmuo vietoje dokumentų iš sa
vo švarko kišenės ištraukė re-

BOUAND
Hyacinth

O Y.11

DAFFODILS

tai pareikšti, jog su “šaunaus 
pokylio” aprašymu aš neturiu 
nieko bendro, atseit, aš tos ko
respondencijos nerašiau.

J. šarapnickas
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Rudeni yra geriausias laikas sodinti krokusus, tulpes ir kitas bulvines gėles, ši lentelė parodo, 
kokiame gylyje reikia pasodinti žemėje sėklas ir kokio didumo išauga kitą pavasari pasodintos 

gėlės. Didesnes bulveles reikia kišti į žemę šešis colius, mažesnes — keturis colius.

DETROIT. MICH.
Lietuvos nepriklausomos 

valstybės, St. Seimo minėjimas
š. m. rugsėjo mėn. 20 d., sek

madienį, 12:30 vai. po pietų De
troito Lietuvių Namuose, 3009 
Tillman, Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras rengia Lietu-

vos nepriklausomos valstybės 
Steigiamojo Seimo minėjimą.

Programoje istorijos mokslo 
daktaro Juozo Jakšto paskaita 
apie Steigiamąjį Seimą ir Gali
nos Gobienės vadovaujamos tau
tinių šokių trupės Šilainės pasi
rodymas bei Justo Pusdešrio re
žisuojamo Alkos sambūrio de
klamacijos.

Visuomenė maloniai kviečia
ma gausiai dalyvauti. DLOC

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską pe

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

J’ plėšė Tūbausių bažnytkaimio volveri. Tačiau Gečas spėjo pa- 
. kleboną, iš kurio, be pinigų, atė- šokti j p0 to nepažįstama

jam ištraukus revolverį, Gečas 
stovėjo ne prieš jį, bet prie jo 
dešiniojo šono, jis trenkė su sa
vo ranka per ištrauktą revolve
rį, kuris iškrito iš rankos ant 
žemės. Paspyręs su koja re
volverį, Gečas apsikabino nepa
žįstamąjį su rankomis ir sušu
ko siuvėjui čižauskui: “Imk re
volverį ir šauk, matai, kad blo
gai yra”, čižauskas, paėmęs re
volverį, iš karto bijojo šauti, 
bet pamatęs, kad nepažįstama
sis nenori policininkui geruoju 
pasiduoti, pridėjęs revolverį prie

V mė sidabrinį portsigarą.
Praslinkus keletui dienų, vie- 

nas senesnio amžiaus eigulys 
(pavardės neatsimenu), eida- 

L mas iš savo namų į Darbėnus, 
pamatė pro Darbėnų katalikų ka
pines einantį nepažįstamą as
menį, kuris, jį pamatęs, įsikišo 

. ranką į švargo kišenę ir ją ten 
^laikydamas, šnairomis žiūrėjo į 

jį. Kadangi eigulys beveik visus 
savo valsčiaus gyventojus pa- 

? žino, bet tą asmenį matė tik pir- 
- mą kai-tą, tai jam kilo įtarimas, 
*Lkad tat gali .būti koks plėšikas. 
. Todėl atėjęs. į Darbėnus pradė- 

sekti, kur? nepažįstamas aš- 
.. muo eis. Pamatė, kad jis nuėjo 

*-1. Vidurine gatvę, kur šaligatvy- 
■’ j e stovintį siuvėją čižauską už- 

kalbino. Tada jis nuėjo į poli
cijos nuovadą ir nuovados vir-

žauskas, apibėgęs apie savo na
mą du kartus, įbėgo į savo na
mą ir pasislėpė ant namo aukšto.

Išgirdęs šūvius, atbėgo poli
cininkas Algimavičius ir į nepa
žįstamąjį paleido kelius šūvius, 
iš kurią vienas jam pataikė į 
krūtinę, o kitas į koją. Nepa
žįstamasis, matyt, pajutęs, kad 
jo jėgos silpnėja ir kad jis pa
bėgti nebegalės, paleido sau iš 
revolverio vieną šūvį į burną 
ir vietoje mirė.

Padarius pas jį asmens kratą, 
buvo rasti 4 revolveriai, 75 cen
tai pinigu ir viena Klaipėdos 
restorano sąskaita dešimčiai li

kią meksikonišką kompoziciją, 
kuri pasižymi dideliu gyvumu 
ir virtuoziškumu.

Galima tikėtis, kad Svajūnas 
vis labiau pradės pasižymėti mu
zikos srityje. Jo tėveliai užsi
tarnauja pagarbos, kad suteikia 
progos savo sūneliui lavintis jo 
pamėgtoje muzikos srityje.

, žvalgas

Apie Kazlausko nušovimą te
lefonograma pranešiau Saugu
mo ir Kriminalinės Policijos 
Šiaulių Apygardos Viršininkui, 
o jis apie tai telefonograma pra
nešė Saugumo Departamentui 
Kaune. Kitą dieną iš Kriminali
nės Policijos Viršininko Identi
fikacijos Skyriaus Kaune atvy
ko i Darbėnus vienas valdinin
kas, kuris iiuo nušauto Kazlaus
ko veido padarė pomirtinę iš gip
so kaukę, kuri buvo laikoma 
Kaune Kriminalinės Policijos 
Muziejuje,-;

Kitą dieną po nušovimo Kaz
lausko btR?b sužinota, kad Bal
sys Kazlausko laukė grįžtančio 
iš Darbėnų; netoli Darbėnų miš
ke. Iš žmonių šUžiĮidjęs, kad 
Darbėnuos! buvo nušautas jo 
draugas Kazlauskas, pasišalino. 
Po šio. į^lio jo pėdsakai din
go. Buvo panoma, kad jis per 
dienas, šeriu papratimų, gyvena 
miškuose i| tik nakties metu ei
davo kur jas ūkininkus pavog
ti sau maisto;“

__ ; ■ ■

Eigulys ir siuvėjas čižauskas 
už žinių suteikimą ir padėjimą 
sulaikyti’Kazlausko buvo Kri
minalinės Policijos Viršininko 
Kaune apdovanoti pinigine pre
mija, ■

Tuo pakalu padaryta kvota 
buvo perduota Kretingos Apy
linkės Tardytojui, Kazlauskas 
buvo pakidotas Darbėnų kapi
nėse. Taio pasibaigė jo gyveni
mas. Vietoje ieškotos laimės, 
jis rado mirtį.

(Pabaiga)

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

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

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

y 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 Minely, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psL, 2,50 doL

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

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

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. DaiL J. Pilipąusko fliūstoiota, 64 psl.,. kaina 1,50 dol. / ;

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

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

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

; t ■■ ■ *

NIAGARA FALLS, ONT.
Dėl “Šaunus pokylis”

Naujienose buvo išspausdin
ta korespondencija apie A. šeti- 
ko vedybinės sukakties balių, ku
rį surengė S. Ulbinas, P. Polgri- 
mas ir A. Lukas. Koresponden
cijos antraštė: “šaunus balius”.

Rašoma, kad klebonas Mika
lauskas šetiko vedybų nepripa 
žįsta, nes jo žmonos vyras te
begyvenąs Lietuvoje.

Kadangi dėl tos koresponden
cijos kilo triukšmelis ir man pri 
kišama, kad aš esąs jos autorius 
tai esu priverstas viešai ir griež

jo krūtinės paleido vieną šūvį. | jg buvo galima suprasti, 
kad jis ten prieš kurį laiką val
gė.

Kadangi sekimui plėšikų Bal
sio ir Kazlausko aš buvau atvy
kęs į Kretingą, tai, sužinojęs, 
kad Darbėnuose yra nušautas 
plėšikas, pas kurį buvo rasti net 
keturi 'revolveriai, pasisamdęs 
taksį, drauge su Kriminalinės. 
Policijos Kretingos Punkto vedė
ju Neimanu už pusės valandos 
atvykau į įvykio vietą, kur ra
dome gulinti be gyvybės žymių 
nežinomą asmenį, kuriam ant 
krūtinės buvo padėti 4 revolve
riai.

Vėliau paaiškėjo, kad nušau
tasis yra buvęs Kretingos kalė
jimo prižiūrėtojas Kazlauskas. 
Atvykusi į įvykio vietą jo žmo
na pripažino, kad nušautasis ti
krai yra jos vyras, kuris, pali
kęs” ją pabėgo iš Kretingos ka
lėjimo su kaliniu Balsiu.

Kulipka, perėjusi per nepažįs
tamojo krūtinę, sužeidė .Gečo 
pirštą. Po šūvio nepažįstama
sis Gečą nustūmė nuo savęs ir 
ištraukęs iš kišenės kitą revol
verį pradėjo Čižauską vytis. Či-

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima ’įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
f^siiinčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

Chicago Savings
__ and Loan Association

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

^¥4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF$1000

ONE YEAR MATURITY

j >4 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY
- ' '................ ■

J % pER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM'

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ROCKFORD, ILL.
Pasižymėjo lietuviukas

Ponų Rutkauskų sūnus Sva
jūnas, kuris yra tik devynių me
tų, buvo atžymėtas kaipo pats 
geriausias jaunių akordeonistas. 
Iš 30 dalyvavusių varžybose 
akordeonistų Svajūnas buvo pa
rinktas kaipo geriausias ir la
biausiai pasižymėjęs.

Varžybos įvyko Springfielde, 
Illinois valstijos sostinėje. Kiek
vienais metais ten yra suren
giama gyvulių bei kitokių daly
kų paroda. Suvažiuoja tūkstan
čiai ii\ tūkstančiai farmerių. Tos 
parodos iš dalies primena jom ar
kos, tik čigonų trūksta.

Paprastai iš visos valstijos 
yra sukviečiami mokiniai, kurie 
dalyvauja muzikos varžybose. 
Specialiai paskirta komisija pa
renka laimėtojus it paskiria 
jiems dovanas. Iš akordeonistų, 
kaip minėjau, buvo parinktas 
Svajūnas Rutkauskas.

Grįžęs iš Sprinfieldo, Svajū
nas spėjo dar nuvykti į vietos 
lietuvių parapijos pikniką, kur 
pasirodė su akordeonu ir atliko 
kelis kūrinius. Piknikautojai 
jam sukėlė tikras ovacijas.

Jaunutis Rutkauskas sugeba 
jau pagroti gana sudėtingus kū
rinius Žymių kompozitorių. Var
žybų metu jis atliko itin sun-

1739 So. HALSTED ?ST„ CHICAGO, ILL. 60608. J.

What if we told you 
to cough up $18.75

I on wouldn’t like it, of course.
You see, one of die nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider die 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of aR, if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget k. Bonds aren’t for you. 
They only pay off in die long 
ban! For a-quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however.

f

A little over 4 dollars far

privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.' *

But these are the selfish

portant reason why Americans 
already own over $52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.

of ours, -why not buy into it 
. SignupforthePayrollSav- 
ings Plan where you work.

Orgp to your bank
,/ And cough up that $18.75. 

PJeaae.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street



Pirmašis Pasaulinis karas, 
kaštavęs milijonų žmonių gyvy
bių ir lietuvių tautai, neapsako
mų kančių, ašarų ir kraujo, bet 
ir davęs progą Lietuvai prisikel
ti nepriklausomai, buvo' 1914— 
1918 m., tai yra jau beveik prieš 
daugiau kaip dyi gentkartes 
(56 metai). Labui mažai kas iš 
tų metų beliko gyvųjų tarpe.

Kiekvienas’gyvas žmogus yra 
didesnė ar mažesnė “vaikščio
janti enciklopedija”, jei ne dau
giau ir nemažiau tai bent savo 
atsiminimų. O kieno atsimini
mai iš didžiųjų istorinių epochų 
nėra įdomūs tai pačiai epochai 
ir sekančioms? Iš atsiminimų 
gi prasideda istorijos rašymas. 
Tą tikslą galvoje turėdami mū
sų pačių kultūrininkai jau se
niai maldaute maldauja visų, 
kas tik plunksną pavaldo, kad 
rašytų savo atsiminimus. Kas 
kad vieno kito atsiminimai ne
įdomūs, ypač kai žmogus kuk
lus ir pats savęs atsiminimų 
centre nemėgsta statyti. Bet ne 
tai svarbu. Svaigu, kad ko dau
giau atsiminimų mūsų gentkar- 
tė prirašytų. Vėliau bus kas iš 
tų atsiminimų grūdus atskirs 
ir išrinks nuo pelų.

Ta prasme Antanas Gintneris, 
kurio čikagiškiams ię Naujienų 
skaitytojams pristatyti nebe
reikia, kaip tik. į tą atsiminimų 
reikalą atsiliepė su dideliu kau
pu, išleisdamas knygą, kurioje 
surašyti atsiminimai ir pasako
jimai ne vieno ir ne kelių, o ke
lių dešimčių lietuvių iš Pirmojo 
pasaulinio karo pergyvenimų! 
Tai kritiškiausiu laiku -atlikta 
darbas, kadangi visi pasakotojai 
jau vėlimo amžiaus rudens der-

liūs, o kai kurie, kaip antai pa
ties autoriaus žmona Magdalena 
Gintnerienė - Valiukevičiūtė, ir 
Antanas Ragauskas čia pat Chi
cago j e net knygos pasirodymo 
nebesulaukė.^.

Antanas Gintneris, Lietuva 
Caro ir Kaizerio Naguose. Atsi
minimai iš I Pasaulinio karo lai
kų 1914—1918 m. Knyga 510 
puslapių, gausiai iliustruota, 
tvirtais raudonais viršais, gerai 
įrišta, su apsčiai bronzos įspau
dų knygos viršuje ir nugaroje, 
išleido mecenatai ir garbės pre
numeratai, tiražas 1,000, kaina 
$5.

Tai nėra tik pripuolamai su
rankiotų ir sudėtų atsiminimų 
rinkinys, bet yra nuosekliai, sky
rius po skyriaus, pradedant Ka
ro'pradžia ir monarchijų žuvi
mu, Didžiojo karo priežastimis, 
Romanovų dinastijos pabaiga, 
baigiant laisvo gyvenimo aušra, 
viltimis ir lūkesčiais, iš užrašų 
parinktų šiandien jau istorinių 
dalykų, paties autoriaus įtarpų 
ir daugelio šiandien dar gyvų 
liudininkų dokumentas.

Knyga padalinta šešiomis da
limis : Karo pradžia ir monarchi
jų žuvimas, kas matyta ir per
gyventi, Lietuva ugnies ir para
ko dūmuose; Sunki okupacija 
spaudžia Lietuvą; Lietuviai ken
čia, priešinasi, kovoja ir Laisvo 
gyvenimo'aušra, viltys ir lūkes
čiai. -V - . . -

Tai tikras kolektyvinis dar
bas: ne tik, kad daug joje pa- 
sokotojų pririnkta, bet daug ir 
knygai išleisti talkininkų surink
ta; pradedant dviem asmenims

Daugelis gali pamanyti, kad prieš akis mato smegeny fotografiją. Tai yra elektroniniu mikros
kopu padidintas pipiras. Paprastai akiai pipiro paviršius atrodo lygus, bet stiprus mikroskopas 

; * visai ką kita sako.

davusiems po $2*50 ir dviem po 
$100, kiti po 10, 6 ir 5 dolerius, 
tokių prirašytas 240 asmenų są
rašai!

Tai nėra Antano Gintnerio 
pirmutinė ir juoba paskutinė 
knyga. Jis sėkmingai ruošia ir 
jau yra gerokai įpusėjęs taip pat 
kolektyvinę, atsiminimų knygą 
iš Antrojo pasaulinio karo. Te
gul šis pastarasis karas prasiau- 
bė jau dabartinėje gentkartėje, 
bet ir tai jau virš bertainio 
šimtmečio praėjo ir atiminimų 
turinčiųjų gretos jau irgi spar
čiai retėja. Gintneris, kaip tas 
aforizmo geržmogis gerą darbą 
tylėdamas dirba, čia reikia pri
minti ir . j o knygą “Nuo krivū
lės ligi raketos”, kur panašiai 
yra surinkęs įdomių atsiminimų

iš šiandien gyvų tebesančių Lie
tuvos' pašto tarnautojų.

Jei tai nėra neilstantis tri- 
darbis žmogus, kitaip jo supras
ti negalima: be šių darbų jis 
dar turi keletą savo nuosavų na
mų apeiti ir Chicagos sveikatos 
departamente turi atsakingą 
tarnybą, kaip slaugių (gail. se
serų) -mokyklos rūmų gaspa- 
dorius, turįs savo valioje ir-ga
lioj e pusę ar visą tuziną dženito- 
rių! - ‘

Viską kita gali mesti šalin, 
Antanai, bet lietuvių atsimini
mus iš mūsų tautos likiminės 
epochos rink nepailsdamas ir 
savo pavyzdžiu kitus skatink, 

-nes ką šiandien įdėsi, tą rytoj 
rasi, o jei nebe pats,, tai dėkingi 
istorikai. J. Pr.

Mto
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SOttt

PHONE: 254-4471

Passbook Savings 
Ali accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

~2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

POEZIJOS PAVASARIAI
, Amžina tautos dvasia,

Laimink mūsų sieki —
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 pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. ’ Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. •

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

mato. 126 psl. Kaina SI.—. - .■
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

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

kinys, 95 psl. $2.00. -
5. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL 5 $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lvrikos 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

3 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 Rukša, UGNIES'PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lvrikos knyga. 152 psl $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl., $1,00.
18. “ ’ “ ‘ ....................... ............ .. ‘ —......... .. ............
19.
20.
21.

Petras Šagalas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00. 
Eugenijus Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. £2.50.
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

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

šymu ir gausybe dainų. 80 nsl. £2.50.
24. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608 
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BRONĖ VARIAKOJIENĖ

Buvusių Lietuvos paštininkų gegužinė 't. 
pirkimo prisidėjus, 
šeimininkių

SAVAS PAS SAVUS
Labai gražiai skamba. Bet 

ar yra praktiška, — tai kitas 
klausimas. ,

Keturiasdešimt metų su vir
šum buvau elektros kontrolie
rium. Dirbau elektros darbus 
Bruno Shukiui, John Pakeliui, 
William Raubai, Matt Zizui ir 
daugeliui kitų. Bet jei man bū
tų reikėję padaryti pragyveni
mą, laikyti darbininkus tik 
vien iš lietuvių, tai būčiau ba
du miręs. Aš nesu gryno krau
jo lietuvis, nes dalis mano 
kraujo yra žemaitiška. Vistiėk 
laikau sau už garbę , kad esu 
lietuvis. Nors palyginamai mū 
sų skaičius Amerikoj yra labai 
mažas, mes esame gana gerai 
pasižymėję tarpe visų svetim
taučių. Mės mėgstame ramiai 
gyventi, savo nuosavybes ge
rai prižiūrime, valkatų mes 
nemylime ir jų neturime.

Amerika yra pagarsėjusi kai 
po suvirinimo — sumaišymo 
katilas “melting pot”. Ir mes 
būdami tame katile turime gy
venti. Aš esu Chicagos Taupy
mo Bendrovės direktorius jau 
dvidešimt penki metai. Kai 
kada man prikiša taupytojai 
kodėl visi tarnautojai “nėra 
lietuviai”. Mano , atsakymas 
yra: o ar visi taupytojai yra 
tik lietuviai. Ir tie patys, ku
rie kritikuoja, turi santaupų ir 
svetimtaučių taupymo bendro
vėse.

. Dalyvaujant lietuvių advo
katų golfo dienos bankete Sil
ver Lake man teko pasikalbėti 
su daug žymių asmenų. Jie vi
si sutiko su mano nuomone. Al 
Brazis, visų mylimas daininin 
kas, buvo pagerbtas 
vakarą ir jam buvo 
garbės ženklas.

Kas bus, kas nebus, 
inaitis nepražus..

W. B. Sebastian

tą pati 
įteiktas

bet že-

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS '

Švedai davė rūmus 
padaužoms gyventi 
’Atsikratyti nuo savo nepatai

somų paauglių padaužų, švedų 
valdžia rado originalią išeitį — 
atidavė jiems gyventi ir siausti 
toliau nuo akių esančią seną pi
lį, — rūmus Tegelhagen su 25 
kambariais erdviais parkais ir 
didelėmis aikštėmis automobi
liams bei motociklams pasista
tyti, per 13 mylių atstu nuo 
Stockhohno, kur jie gali pikni- 
kauti, triukšmauti, sirenas rė- 
kinti ir savo automobiliais bei 
motociklais ikvaliai triukšmą 
kelti neerzindami kitų žmonių. - 
Švedijoj tokie padaužos vadina
mi raggare, tai yra “bernai, ku
rie ima į savo automobilius gat
vėmis einančias mergiotes”.

Rūmai esą apleisti, per 10 me
tų neremontuoti, bet jų funda
torius Olof Moller, 47, pats kai 
jaunas buvęs toks “raggare” ti
ki, kad tie padaužos juose įsi
rengs savo “meilės lizdą”.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit f -

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 Sd. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608.

Puiki sekmadienio popietė 
rugpjūčio 23 d. Čikagoje. Kas 
tik gyvas, skuba į parką, kad 
galėtų nuo įsigalėjusių karščių 
pasislėpti kur nors pavėsyje.

Ir aš einu per Marquette Par
ką ir dairaus kur prisiglaudė 
buvę Lietuvos paštininkąi, ku
rie turėjo čia susitikti jų ruo
šiamoje gegužinėje. Nagi, pa
čioj gražiausioj vietoj, prie 
vandens ant kalnelio klausosi 
p. p. Gintnerio ir Janušaičio, 
kurie siūlo visiems Įsigyti ir tu
rint laiko, pasiskaityti naujai 
išleistų knygų: “Lietuva Caro 
ir Kaizerio Naguose” ir “Lie
tuvos Paštas”.

Nutariau ir aš priartėti ir su 
buvusiais savo bendradarbiais 
pasikalbėti. Žiūriu, kad čia 
jau panevėžiečiai vyrauja. Ma 
tau p. p. A. ir V. Juknevičius, 
poną Gudonį su žmona, p; So- 
kaitę-Ražiūnienę su vyru ir Sta- 
siulionytę - Petkūniehę. Daug 
panevėžiečių, prie jų, žinoma, 
priklausau ir aš... Toliau ma
tosi p.p p. Tijūnai, Miliauskai, 
Kapteiniai, Repšiai ir daug, 
daug kitų, — visus ir išvardinti 
sunku, nes buvo virš 70 žmonių. 
Man priartėjus ir prie knygų

išgirdau 
b ilsus, kurios

kvietė dalyvius visus kartu pa
bendrauti ir skapiu valgių pa
ragauti. O ant 
gių įvairių ir pri ido kavos, už
baltintos ir juode s.

Smagu buvo Išsėdėti ir su 
visais pasikalbėtu prisiminti

lalu buvo val-

tuos laikus, kada kiekvienas iš 
mūsų mėgiamą dirbo darbą ir 
gyveno gražiai ir . aimingai.

ų pardavi- 
), kad jis jų

Piety Afrikos peslys — vien mėse 
mintantis Piety Afrikos didelis vana
gas. Afrikoje jis minta tiktai dvėse
liena, bet Floridos zoologijos sole jis 
lesa arklieną ir vištieną. Jam mėsa 

skanesnė, kai ji pradeda dvokti.

Gintnerio knyį 
mas taip puikiai ė. 
ir nešti nespėjo; vi^i jį už skver 
nų traukė, o jis 
braukė ir džiaugėsi savo kny
gų likimu ir tokiu 
nes kiek atneša, 
duoda, o buvę be ndradarbiai 
jam ramybės nedioda, šauk
dami: “Nešk daug au, mesiš- 
pirksime tuojau, mums įdomu 
pasiskaityti ir paž;stamus vei
dus pamatyti”. .

Ir taip iki sutemą visi sėdėjo 
ir iš vietos nejudėjo, džiaugėsi 
visi, kad vakaras gražus, nuo 
karščio galima atsikvėpti ir gry 
ną. orą įkvėpti... Ir taip ilgai 
dar sėdėjom ir tarp savęs kal
bėjom, kol pagaliau sutemus 
visai, visi pajudėjo ir skubiai 
ruoštis pradėjo žygiuoti Į na
mus, nes dabar tokie laikai 
atėjo, kad sutemus į gatvę iš
eiti baisu, nes gatvėse pasida 
rė nesaugu. Dar važiuotam šiaip 
taip, bet jau pėsčiam, — tai 
jau geriau namie pasilikti, jei 
kas nori dar gyvas likti... Tad 
atsisveikinom visi, vieni ki
tiems laimingos kelionės palin- 
kėjom ir į namus išskubėjom.

Gaila, kad laikas taip greit 
prabėgo, bet tikėkimės, kad tai 
ne paskutinė, daug dar pana
šių gegužinių turėsim ir Mar
quette Parko pavėsyje sėdėsim.

I

prakaitą

pasisekimu, 
' iską išpar-

Iš Londono į Tokio
Thomas Struve, 21 metų am

žiaus, i§ Vancouver, Britų Ko
lumbijos, Kanadoje, praeitą 
savaitgalį atvyko į pasaulinę 
parodą Expo 70 Osakoje, Japo
nijoje. Jis praeitų metų rugsė
jo 7 dieną ratelių pačiūžomis 
iščiuožė iš Londono ir per tuos 
metus nukeliavo 13,000 mylių 
per 20 kraštų. Jis ant savo nu
garos turėjo užrašą skelbiantį, 
kad keliauja “To Expo 70”.

1739 Š. Halsted St.,. Chicago, UI. 60608

NSURt

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia, pridėti 25 c. egzemplioriui.
‘ Ansambliai, chorai," grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS .

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

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

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

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 automobiliam* pastatyti
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buvo gerai žinomas faktas. Savo dienoraštyje tą faktą 
jis ypač pabrėžė, teigdamas, jog Ameriką pastūmėjo į ka
rą prezidentas Rooseveltas, Anglija ir “Amerikos žyadi”!

Kokios gi buvo to pasekmės?
Karas tam tikra prasme, sako Lindbergh, buvo pra

laimėtas, nors priešas ir priverstas buvo pasiduoti, at
seit, jo karo jėgos buvo sumuštos. -Pralaimėjimas pasi
reiškė štai kur: vietoje nugalėtų priešų (Hitlerio ir jo 
sąjungininkų) atsirado du galingi nauji priešai, kurie 
sudaro grėsmę laisvajam pasauliui. Ir /tie priešai yra 
Sovietų Sąjunga bei komunistinė Kinija, kurios visai at* 
virai kalba apie pasaulio “išlaisvinimą”, tiksliau sakant,

Lindbergho dienoraštis
Charles A. Lindbergho dienoraštis (The Wartime 

Journals of Charles A.. Lindbergh) oficialiai knygų rin
koje pasirodys tik mėnesio pabaigoje. Tačiau to dienoraš
čio turinys jau yra žinomas ir jau sukėlė daug komentarų. 
Paprastai yra priimta spausdinamos knygos pirmieji eg
zemplioriai siųsti žurnalams'ir laikraščiams. Pastarieji 
pasistengia paskelbti gautos knygos įvertinimą. Tas įver
tinimas gali būti ir neigiamas. Vadinasi, sudaryti knygai 

į nepalankią reklamąj kuri tikrai nepasitarnauja knygos 
: į tį platinimui.

Charles A. Lindbergh pagarsėjo 1927 metais, kaLjis 
pirmas solo iš New Yorko nuskrido į Paryžių. Tais lai
kais tai buvo nepaprastas žygis ir Lindbergh pasidarė di
džiausiu herojum. Apie jį kalbėjo visas pasaulis. Spau
doje buvo skelbiami ilgiausi aprašymai apie jo atliktą žy
gį. Kur tik jis pasirodė, susirinkdavo minios žmonių, 

į. kurie jį tiesiog ant rankų nešiojo. Vadinasi, laimė nusi
šypsojo ir per vieną dieną Lindbergh pasidarė didžiausia 
garsenybė.

Mistiškoji fortūna (laimė) neapleido Lindbergho ir 
I vėliau. Visur jis buvo garbinamas, keliamas i padanges.

Pirmą skaudų smūgį jam teko,patirti, kai buvo nu
žudytas jo pirmagimis sūnus ir ryšium su tuo suimtas 
Bruno Richard Hauptmann, kuris išmainė gazolino sto
tyje atžymėtą išpirkimo banknotą. Hauptmanno byla bu
vo labai sensacinga ir sukėlė daug visokiausių komentarų 
ne tik Amerikoje, bet ir užsienyje. Nacių spauda net pa
darė užuominą, kad Hauptmann buvo savo rūšies sąmok
slo auka. Esą, jis buvo nuteistas dėl to, kad simpatiza
vo Hitleriui!

Sūnaus nužudymo tragedija gal daugiausia prisidėjo 
prie to, kad Lindbergh išsikėlė gyventi j užsienį, ieško
damas ramesnio gyvenimo. Užsienyje jis praleido ketver
tą metų. Pradžioje gyveno Anglijoje, o vėliau Prancūzi
joje. Durys jam, kaip sakoma, visur buvo atidarytos. 
Todėl jis turėjo progos susitikti? su tų dienų Europos liki
mo sprendėjais. Tada jis ir pradėjo savo dienoraštį, užra
šinėdamas ką veikė, su kuo susitiko, apie ką kalbėjo, ką 
matė ir kaip jam atrodė tų dienų Įvykiai. Dienoraštį jis 
pradėjo vesti 1937 m., o baigė 1945 metais. Vadinasi, ja
me yra paliesti astuonių metų įvykiai. Paliesti dideli ir 
labai svarbūs įvykiai, o taip pat menkaverčiai dalykai, 
pavyzdžiui, tokie, kaip medžiojimas ir dviejų kiškių nu- 
nušdvimas! Kai surašomos tokios smulkmenos, tai nie
ko stebėtino, kad dienoraštis ištįso į 1,000 puslapių knygą!

Lindbergh priešinosi Amerikos įsivėlimui į karą. Tai

jo pavergimą. ’ ;
Lindbergh duoda suprasti, kad būtų geriau, jei ka

rą būtų laimėjusi hitleriška Vokietija. Girdi, tas laimėji
mas nebūtų sudaręs civilizacijai tokio pavojaus, kokį da
bar sudaro Sovietų Sąjunga ir Kinija.

Kad naciai išskerdė apie šešis milijonus žydų, tai 
Lindbergho labai nejaudina. Esą, žiaurumais karo metu 
pasižymėjo ir amerikiečiai Filipinuose ir kitur. Apie ja
ponų žiaurumus jis nutyli.

Vokiečių technika Lindbergh buvo labai susižavėjęs. 
Tiek susižavėjęs, jog jam atrodė, kad nacių sukurta ka
ro mašina yra nenugalima. Labiausiai imponavo jį karo 
aviacija, kuri menamai buvo galingesnė, negu visos liku
sios Europos aviacija kartu paėmus.

Naciai laisvai leido Lindberghui lėktuvų dirbtuves 
aplankyti ir susipažinti su moderniškais ten gaminamais 
pabūklais. Jis tad ir buvo įsitikinęs, jog Vokietija, pir
maudama ore, karą laimės.

Būdingas dalykas yra tas, kad naciai neslėpė nuo 
Lindbergho to, ką jie yra atsiekę išvystyme karo lėktuvų 
ir bombonešių. Kaip tik priešingai:. jie lyg skatino jį su 
tuo susipažinti Matyti, jie tikėjosi, kad Lindbergh galės 
paveikti Ameriką ir sulaikyti ją nuo įsivėlimo į karą. Ir 
Lindbergh stengėsi paveikti, tiek Angliją, tiek Ameriką, 
įtikinėdamas jas, jog Vokietija taip toli yra pažengusi, 
kad karo atveju jos laimėjimas yra užtikrintas.

Gal už tą paslaugą propagandos srityje naciai apdo
vanojo Lindberghą aukščiausiu ordinu, ir tą ordiną jam 
įteikė pats Goeringas surengtame pobūvyje Amerikos 
amabasadoje, Paryžiuje!

Lindbergho įsitikinimas, kad nacių karo aviacija yra 
nenugalima, pasirodė klaidingas. Po crijų mėnesių An
glijos bombardavimo vokiečiai buvo priversti tą bombar
davimą nutraukti. Ir tai dėl to, kad jų; nuostoliai buvo la
bai dideli: per vieną dieną netekdavo po šimtą ir daugiau 
bombonešių. Anglijos išvystyti lėktuvai su pagalba ra
darų pajėgdavo pasitikti vokiečių bopibonešius, kai jie 
būdavo dar nepasiekę savo tikslo , ir {daugumą jų sunai
kinti. Apie tą vykusią ore kovą Churchill pasakė, kad 
niekad pasaulio istorijoje “so little hįve done so much” 
(atseit, toks mažas skaičius padarė tiek daug). Jis turėjo 
galvoje mažą lakūnų skaičių, kuris faktiškai išgelbėjo 
Angliją nuo nacių invazijos.

Kiek yra pagrįstas Lindbergho samprotavimas, kad 
būtų buvę geriau, jei Vokietija būtų iarą laimėjusi?

Kritikai pažymi, jog naciams mažai betrūko pasiga
minti atominę bombą. Jei jie būtų karą laimėję ir turėję 
bombą, tai jie būtų pasidarę tikra pabaisa pasauliui Ką 
jie planavo daryti, tai rodo vieno žymaus nacio (Russ) 
prieš pat karą parašyta knyga, pavadinta “Mūsų Ame
rika”. Toje knygoje Russ įrodinėja jog Amerika turi 
priklausyti Vokietijai... I • > ■

Šiandien kalbėti apie tai, kas būtų įvykę ir koks būtų 
dabar pasaulis, jei naciai būtų laimėję, yra gryna speku
liacija. Naciai kalbėjo apie pasaulio užkariavimą, bet 
jiems tai nepavyko. Kremliaus valdovai taip pat to sie
kia, bet ir jiems nelabai tai vyksta.

KOMUNISTŲ ATSIŲSTIEJI PAKENKĖ 
. KANKINIŲ KOPLYČIAI 

uždraudė pasiūlydamas nusi
pirkti jau padarytas gatavas.

Į šitą koplyčią lietuviai ne
gali kada nori įeiti. Norintieji 
kunigai laikyti mišias turi gau 
ti leidimą, o norintieji ją pa
matyti lietuviai turės laukti 
valandos, kada rūsys bus ati
darytas turistų lankymui, su 
jais nusipirkti bilietėlį ir tada 
bendrai viską turistiniu pobū
džiu apžiūrėti. Reiškia mes pa
statėm (įkūrėme) gražią kop
lyčią, Vatikano bizniui ir turi
me džiaugtis ir laikyti didele 
garbe, kad jie davė leidimą 
mums Šv. Petro bazilikoje ją 
pamatyti. Gal todėl Popiežius 
Šv. mišių metu savo trumpame 
pamoksle taip džiaugėsi ir 
kiekvienam dėkojo.

Liepos 8 d. lietuviai dalyva
vo bendroje audiencijoje pas 
Popiežių. Prel. Mincevičius sa 
vo informaciniame lapelyje 
pabrėžė, kad Šv. Tėvas vėl 
tars žodį lietuviams viešai. Bet 
tai nėra jokia išimtis. Aš esu 
buvęs viešose audiencijose, kur 
Šv. Tėvas kiekvienos tautos da 
lyviams tardavo savo žodį vie
šai ir dargi kiekvienos tautos 
kalba jam paduodavo jau pa
rašytą ir jis tik “perskaityda
vo” Tačiau aš abejoju ar šv. 
Tėvas buvo pasirašęs ir į lietu
vius kreipėsi nors su pora žo
džių lietuvių katba. žmonės 
nebuvo patenkinti, kad nega
vo lietuviams atskiros, priva
čios audiencijos.

Priėmimas (vakarienė) taip 
pat praėjo su minusais. Tai 
nebuvo panašu į jokį sodą, bet 
paprastą kiemą. Keturkampis 
aplink apstatytas namais, pro 
kurių langus svetimtaučiai mū 
sų “pikniką” stebėjo. Didžiau 
sias nepasitenkinimas buvo, 
kad ižmonės sumokėję po 8 
dol. visą vakarą turėjo ant ko
jų stovėti. Sėdėjo tik kilmin
gieji svečiai. Tuo tarpu kai kė
dė kainuoja vos 50 lyrų (tiek 
mažai) nebuvo kas jų parū
pintų. Valgė lėkštes laikydami 
ant delnų ir vyno stiklus statė
si į tą pačią lėkštę taip maisto. 
Mėsos gabalai buvo dideli ir 
nebuvo kur pasidėti lėkštės, 
kad juos būtų galima susipiaus 
tyti. Buvo ištiesti keli stalai 
gale to kiemo ir ant jų sudėtas 
maistas ir gėrimai ir patys 
žmonės dėjosi į lėkštes ką jie 
norėjo. Min. St. Lozoraitis tu
rėjo pasakyti trumpą sveikini
mo žodį, bet jis paskaitė visą 
paskaitą italų ir lietuvių kal
bomis. A. Jasėnas

štai

italai

Šių metų rugpiūčio 20 d. 
Naujienose Įdėjome pirmąjį 
pastabaus p. A. Jasėno laišką 
iš Romos apie Lietuvių koply
čios šventinimą ir tomis dieno
mis Vatikane buvusias nuotai
kas. šiandien spausdiname 
antrąjį mūsų korespondento 
laišką, nešantį truputį daugiau 
šviesos apie sovietų valdžios 
daromą spaudimą į Vatikaną 
ir apie tai, ar lietuviai kada 
nors sužinos ar nesužinos apie 
rusų darytą spaudimą, 
atėjęs antrasis laiškas:

IŠ LIETUVOS ATVAŽIAVO 
DU KUNIGAI

Roma, Italija. /
Lietuvio menininko

nenorėjo įsileisti, sutiko tik 
tada, kai buvo pateikti projek
tai ir kai juos sužavėjo ypatin
gas Marijos paveikslas.

Dėl “Kankinių” , vardo už
draudimo ir reikšmingų įrašų:

Kai. Rusijos komunistai suži
nojo apie “Kankinių” koply
čios planus, jie atsiuntė pas Po
piežių iš Lietuvos du dvasiš
kius, . kurie pareiškė, kad jei
gu ta koplyčia bus tokia, kokią 
jie yra numatę, tai už tai nu
kentės Lietuvos dvasiškija ir 
tikintieji; komunistai Lietuvos 
dvasiškiams už tai keršys.

Todėl Popiežius buvo pri
verstas prastinti koplyčios idė
ją, kad nepakenktų Lietuvos 
dvasininkams. Jie dabar pla
nuoja atspausdinti visomis kai 
bomis lapelius su trumpomis 
Lietuvos kančios istorijomis ir 
laikyti toje koplyčioje, kad 
kiekvienas turistas galėtų pasi
imti. Tada būtų lyg pakaitalas 
tiems uždraustiems reikšmin
giems įrašams. Tai yra pla
nuojama, o ar bus įvykdyta?

Dar norėčiau atkreipti dė
mesį į koplyčią ir tokius daly
kus, kurių gal kiti nebus paste
bėję. Po koplyčios šventinimo 
mūsų dvasiškiai gavo leidimą 
kitos dienos ryte atlaikyti mi
šias lietuviams savoje koply
čioje. Po mišių, kunigui išėjus, 
dar lietuviai suklaupę meldėsi 
prie Marijos paveikslo, bet at
siradę italų tvarkdariai jau 
juos varė lauk, norėdami kop
lyčią užrakinti.

Tada aš kreipiausi į vieną iš 
tų tvarkdarių, kodėl jie varo 
lietuvius lauk iš savo koplyčios, 
kurią jie Įrengė savo pinigais, 
neleisdami jiems net pasimels
ti? Tas tvarkdarys man atsa
kė, kad ta koplyčia yra Šv. Pet 
ro bazilikos nuosavybė (išeitų: 
lietuvių dovana bazilikai) ir 
kad lietuviai turi taikytis prie 
bazilikos tvarkos. Aš dar no
rėjau padaryti visos koplyčios 
nuotrauką, bet tvarkdarys man

SKAITYK IR KITAM PATARK
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Oklahomos farmeris prie vieškelio 
laiškanešiui pastatė paveiksle matomą 
pašto dėžutę. Sąskaitas galima kišti 
tiesiai į pečiy, įvairius popierius tie
siai į kaminą, o laiškus^— į specialiai 

pritaikytą dėžutę.

Berlyno policija
Pasikeitė Vokietija nuo kai

zerio laikų, pasikeitė ir jos po
licija. šiandien Vakarų Berly
no “šucmonas” (policininkas) 
nebėra kietasprandis “majesto
tiškos didybės” simbolis, o eili
nis pilietis uniformoje.

Ar turėdamas reikalą su tra- 
fikui nusikaltusiu, ar su studen
tu riaušininku, ar su komunis- 
tu kiekvienas iš 20,000 Vakarų 
Berlyno policininkų privalo “elg
tis su kitu žmogumi, kaip pats 
norėtų kad su juo būtų elgiama
si”, dėlto jis prisistato kaip 
“džentelmenas”, pirma pasisa
kydamas, kas esąs ir Įteikda
mas savo vizitinę kortelę! “Aš 
esu policijos valdininkas Jurgis 
Šmidtas. Ar galėčiau pamatyti 
tamstos vairavimo leidimą?” 
Berlyno policijos departamentas 
vadovaujasi šūkiu: “Jūsų poli
cija — jūsų draugas ir padėjė
jas”. -

' Ypatingas dėmesys kreipiamas 
Į. tai, kad policininkai eidami sa
vo pareigas vengtų susirėmimų 
veiksmais, kur tik galima pa
sitenkinant žodžiais, tai yra ar
gumentais. Dėl to Berlyno po
licininkai specialiai siunčiami į 
mokyklas, kur jiems suruošia- 
mi kursai iš marksizmo, leniniz
mo, pamokant kaip debatuoti ir 
argumentuoti su Įvairiais radi
kalais demonstruotojais.
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KĖKŠTŲ LEKSIS

PO TĖVIŠKĖS DANGUM
(Kalba, pagal autoriaus pageidavimą, 

palikta originali. — Red.)
Sapnas nutrūko. Ūžesys tebesitęsia. 

Gailiai zyzia musės, po kambario priete
mą lakstydamos. Zyzdamos siuva jos, nuo 
vienos vielos pakildamos, kitoj nusileisda
mos. Neorganizuotai laksto, pavieniui. 
Bet kai lovoj sujudu, kelios dešimtys iš 
karto nuo manęs pakyla. -

Durys į trobą atdaros iki galo. Ten la
bai šviesu. Dalį tos šviesos pasiskolina va- 
kininkas. Vakininke guliu aš, ir jo langi
nės uždaros. Ijaltai dažytos langinės. I*a- 
pūnis uždarė rytmetį Į darbą išeidamas, 
kad mudviejų su broliu musės nepiautų.

Brolis? Jis man paprastas Eliozis. Ne- 
žianau, kodėl kiti mano broliu jį kartais va
dina, ir mažai tesuprantu ką tai reiškia. 
Eliozis yra tik Eliozis, niekas kitas. Ir ne
geras yra jis, nes vakar kelis kartus manė 
mušė. Jis guli su manim vienoj lovoj, bet 
dabar jo jau nebėra.. Atsikėlė, matyt, 
man tebemiegant ir išbėgo į lauką.

Troboj tylu. Netylu — mūsos ir ten la
bai ūžia. Ir girdisi, kaip lauke vištos kar
kia. Ir paukščiai čiulba.

štai — pradeda baubti karvė. Toli, vos 
girdėti?-“Muū! inuū! inuū!” Kokius sep
tynis kartus iš eilės subaubia, paskutini 
“u” pabrėždama. Subaubia ir nutyla. Vis- I

ta kieme tuojau rikteli, savotiškai, vištiš- 
kai, ir po to kelios iš karto garsiau karkti 
pradeda.

Kur Mama? Juk man jau keltis reikia. 
Ir apsidaryti. Ir poterius pakalbėti. Ka
žin, ar ji dar pikta tebėra?

Papa yra geresnis už Mamą. Jis nėra 
piktas. Vakar jis mane pakilnojo. Ir pa
sakė: ■ '

— No, Lekstrėkeii, ar pauga bent bėš- 
kį?

Lauke šneka. Nusiprunkščia arklys. 
Pradedu girdėti vežimą girgždant Parva
žiuoja su šienui Pasirito ant pilvo, išlei
džiu kojas iš lovos ir nušoku ant grindų. 
Ir išbėgu į trobą. Po marškinių išbėgu. 
Kelnės lieka pakabintos ant lovos kojos.

Durys į priemenę atdaros iki galo. Sau
lė pro abudu langu prasispraudusi ir švie
siais pailgais keturkampiais troboje pasi
klojusi. Vienas ant grindų, o antras sker
sai stalo, šviesos galas nulūžęs ir nuo sta
lo ant grindų nukritęs. Ir musės ant stalo 
juoduoja. Ūždamos pakyla jos aukštyn, 
kai aš pro šalį bėgu. Pro tą stalo galą, 
kur Papūnis valgydamas sėdi. Prabėgu, 
užlipu ant suolo, ant savo paties kojų at
sisėdu, alkūnes ant palangės susidedu.

Už lango kiemas. Patvoriu vaikščioja 
vištos, krapštinėja žemę, kažko ieško. Ir 
karkia vis, tarytum kuo skųsdamosi. An
troj pusėj tvoros, prievartėje, palengva 
eina didelė kiaulė. Purvina tokia labai, ir 
eina stenėdama.

Antai su šienu parvažiuoja! Pro nomą. 
Priekyje eina du arkliai, galvas žemyn pa
lenkę. Aukštai ant vežimo kartį apsižergęs 
sėdi Leonas. Sėdi pačiame priekyje, į ark
lių nugaras veizėdamas. Vienoje rankoje 
laiko atvarslus, o antroje votegą. Ant pa
ties vidurio vežimo, taip pat ten aukštai, 
sėdi Marė. Ji sėdi atbula, Vicenlui nuga
rą atsukusi.

Vežimas jau čia pat. Purvina kiaulė 
nutraukia pradėtą kelionę, pasuka į paša
lį. Marė pasiveizi į trobos langus ir pamato 
mane. Ji.prasijuokia.

Vežimas suka į kairę. Jau jo užpakalį 
bematau, atsikišusį ilgą karties galą ir ant 
vežimo sėdinčią Marę. Vežimas pralenda 
pro aukštus zcinato vartus, važiuoja per 
laidarį, sulenda į tvartus. į daržinę jis ten 
įvažiuoja laidario kertėje.

Kiaulė grįžta iš. patvorio. Bet numatytą 
kelionę bus jau užmiršusi, nes pačiame vi
dutyje prievartės gulasi ant šono ir visas 
keturias kojas į vieną pusę atkiša. Guli ra
miai, tik viršutinę ausį kartais pajudin
dama musėms nubaidyti. Viena višta kie
me kniūbščia duobelėje atsigula ir su spar
nais padaužo, dulkes sukeldama. Kitos 
ten pat vaikščiojo, dėmesio į ją nekreipda
mos, vis dar kažko tebeieškodamos.

O čia pat pas mane ant lango daužosi 
musės. Stiklais jos eina, ir mediniais rė
mais, paskraido zyzdamos ir vėl eina.

Ant palangės stovi musgaudis. Sūrio 
šmotelis jo apačioje padėtas, ir musės juo

du ratu apstojusios ėda. Paėdusios keliasi 
aukštyn į musgaudį.. Daug jų ten viduje 
daužosi, stiklinėmis sienomis rėplioja, iš
eiti norėdamos. Į parūgas kristi nenori 
dar. O pilna jų jau ten tose parūgose, tik 
juoduoja. Vienos greitai eina aplinkui, sa
vo drauges myniodamos, kitos plaukia, 
tik galvas iškišusios, o daugybė apačioje, 
pačiose parūgose . N’ebejuda jos jau, ap
linkui nebeina ir nebeplaukia, tik ramiai 
laukia kojas išplėtusios, kuomet Mama iš
pils vištoms sulesti, 

, *
Mama. Antai Mama pareina! Vienoj 

rankoj nešasi kelis kiaušius ir jau lipa į 
gonkas. Be balso gonkas pereina, ir prie
menę. Greitai vaikščioja Mama. Jos dide
lis sijonas apie basas kojas siūbuoja.

— Ar jau atsėkiele? Dielkuo ncapsė- 
vėlka su kclnieųis? Tujau ek apsėvėlk.

Mama padeda kiaušius į lentyną prie 
kuknės ir ateina į trobos galą. Aš nueinu 
pasiimti kelnių. Kojas į kelnes pats suki
šu, bet guzikus užsegioja Mama . Ir tuojau 
liepia klauptis.

Trobos gale kabo kryžius, ir Mamos 
rykštė už jo užkišta. Skaudi ta rykštė, ne 
vieną kartą esu jos kaštavojęs. Aukštai yra 
kryžius, bet baltas abrūsas šalia jo iki pat 
mano galvos nutįsęs.

— Vardon Dieva Tieva ėr sūnaus... 
Mama atsisėda ant suolo .ir klausosi.
— Tievė mūsa, korsa esi dongou...

Sveika Mari j č, mylėsiąs pėlnuojė,

Viešpats so tavėm, pagerta to tarp muoterų 
er pagertas vaisius žyvata tava Jėzus...

— Garbie būk Dievou Tievou ėr Sū- 
nou... -

— Palietiavuoj u... ,
Mama pataiso. Ir subara, kad per grei

tai kalbu, kad neištariu kaip reikiant žo
džių. Pagaliau baigiu, persižegnoju ir at
sistoju.

Noriu bėgti į lauką, bet Mama nelei
džia. Sako — turiu pavalgyti. Iš šaltojo al
kieriaus išneša bliūdalį rūgštaus pieno, 
padeda ant suolo. Ir duonos padeda. Sre
biu pieną prie suolo atsistojęs, o Mama jau 
vaikšto po trobą, iš vieno pašalio į kitą, 
labai greitai, kažką nešioja ir dėlioja. Mu
sės and bliūdalio krašto ratu sustoja, o 
viena jau'ir į pieną įkrito. Pasemiu ją su 
šaukštu ir išpilu ant suolo. Tuojau daugy
bė papiltą pieną apstoja. Ir musės valgo. 
Aš valgau iš bliūdalio, jos valgo nuo suolo. 
Be šaukštų jos valgo.

Subilda gorikosc ir įbėga Eliozis.
(Bus daugiau)

Skaitykite ir
Dienrašti

z “NAUJIENAS*
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso t»Wu PRospect 8-3229 

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

nuo 7 iki 9 vai vak. Tree, uždarytį* 
Ligonius priima tik susitarus

Roz. tol. 239-4683

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

Medical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEZ1S
r*l«f.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

Roz.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

^7 Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
X dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir 11

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemaū 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

į MOVING 

į Apdraustas perkraustymaa
Ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS
Į 823 W. 34 Place /
į TeL: FRontier 8-1882

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Northside
Dar vienos laidotuvės

Northsidietė Ona Mickienė 
mirė ketvirtadienį, rugpjūčio 
27 d. ir palaidota buvo šešta
dieni, rugp. 29 dieną. Iš šerme
nų koplyčios 333 W. North 
Ave. didelis skaičius palydovų 
nulydėjo velionę į Lietuvių 
Tautines kapines.

J. ir Ona Mickai (Mitskus), 
seni Northsidės gyventojai, abu 
priklausė prie keletos lietu
viškų organizacijų, kaip tai 
prie Humboldt Parko Lietuvių 
Klubo, prie SLA 226 kuopos, 
prie žemaičių Klubo. Abudu 
visuomet dalyvaudavo lietu
viškoje veikloje. Jiedu išauk
lėjo du sūnus ir vieną dukterį, 
kurie jau turi savo šeimas.

registruotis Jaunimo antplū
džio ir tam iš anksto buvo pa
siruošusi.

Mes šią registracijos progra
mą pradėjome kaip atsakymą 
j riksmą duoti šalies jaunimui 
teisę balsuoti. Dabar gi, po vi
so to riksmo ir šūkavimo be
veik niekas nesiregistruoja”, 
pasakė registracijos programos 
vyr. pareigūnas Jack Pryzbyl- 
ski.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN, AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Read.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmai, ketvirtai nuo 1—4 if 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUHD E. OARA
2709 W. Sist STREET

Tel.: GR 6-2400
7ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad; 10-2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSiH - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR.A. JEMKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 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., ketvirtai,' 5—8, 
antrad. 2—4. i

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL
, Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘•contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Va!.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kik A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui i visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. \

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUŠKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Xxzjfxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxx?

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXZXXXJ

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our viHlife has do defense 
against the careless xzse of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sore to drown all campfires, 

stir the tsbes, and drowa 
them again. Crash all 

įmokės dead pat.

SKAITYK "NAUJIENAS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Plea«ė! Only yon can 
prevent forest fires

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Visi northsidiečiai reiškia gi
lų liūdesį netekę nuoširdžios 
darbuotojos Onos Mickienės.

K. Čepukas
I

POVILAS DARGIS
BUVO SUSIRGĘS

Pittsburgh, Pa. — Povilas P. 
Dargis, SLA Pildomosios Tary
bos prezidentas ir radijo valan
dos vedėjas, praeitą savaitę 
buvo sunkiai susirgęs. Jis tu
rėjo vadinamą virus infection, 
kuri užgulė jo gerklę. Kelias 
dienas buvo pakilusi tempera
tūra ir visai kalbėti negalėjo.

Jis buvo {pasiruošęs vykti Į 
paskutini Alto valdybos posėdį, 
bet gydytojas patarė niekur ne
važinėti.- Ne tik patarė, bet 
uždraudė. Dabar jau pasitaisė 
ir pradeda atsigauti. Gydytojas 
patarė nevažiuoti į N,ew Yor- 
ką, kur posėdžiauja Pildo
moji Taryba, bet jis vis dėl
to jau išvažiavo. Reikia many-

Senas žvejys tikrina seną vėžiams 
gaudyti laivą ir ilgus metus vartotus 
įrengimus. Atrodo, kad seniems žve
jams teks baigti savo mėgiamą užsi
ėmimą, nes dabar jau statomi nauji 
laivai vėžiams gaudyti. Visa nelai
mė, kad nauji laivai yra nepaprastai 
brangūs, seniems žvejams neįkandami*.

Bandė padegti krautuvę
Per plauką išvengta didelio 

ir nuostolingo gaisro Jewel 
Food krautuvėje, 2047 E. 71 
Street, kur nakties metu pik
tadariai buvo krautuvės mtmo 
stoge išgręžę tris skyles ir per 
jas pripylę gazolino į ventilia
cijos sistemą. Jei kas būtų vi
duj įžiebęs degtuką, gazolino 
dujos būtų staiga užsidegusios. 
Ant stogo rasta ir mėgintų pa
degti popiergalių; matyt, pik
tadariai bandė patys padegti, 
bet nesuspėjo, nes buvo kai-! 
mynų pastebėti. I

GeEININKX s 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba Uūdedo Tnlandofe 
gražiausios gėlės ir vainikai, antks 

piu papuoMmai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariam Avė. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)834 
. ------ ----------------- -- . — - - --- - ■■ ■ ---------- - -

• Waukegano policija 
piketuoja Sabonjanę

Lake apskrities Circuit teis
mas išleido laikiną potvarkį, 
draudžiantį Waukegano poli
cininkams ir Lake apskrities 
šerifo padėjėjams piketuoti 
mero Roberto Sabonj ano na
mus.

Streikuojantieji policininkai 
ir jų žmonos pirmadienio va
kare suardė miesto tarybos po
sėdi, kurs buvo nutrauktas vos 
5 minutėms praėjus.

Waukegano policijos virši
ninkas John Della Valle pasa
kė, kad Illinoj aus valstybinė 
policija dar’bent pusę metų tu
rės tvarkyti Waukegano mies
tą.

DON’T set Ills 
world on fire

Susirinkimų ir parengimą
PRANEŠIMAI

2533 
Telef.:

1410 So.
Telef.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6 

50th Ave^ Cicero 
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ti„ kad jis netrukus atsigaus.

“SOCIALINĖS VEIKLOS 
KLUBAS” BAŽNYČIOJE

Policija atyykusi su varantu 
suimti vieno gaujos nario ^pir
mosios presbiterijonų bažny
čios patalpose, 6400 S. Kimbark 
Avė., rado gausti gaujos narių 
tarp 16 ir 20 metui amžiaus po- 
būvj, '. tris maišus marijuanos, 
nenustatytą kieki likerių, šau
tuvą ir kelias dėžes šautuvų* ir 
karabinų amunicijos. Suimti 26 
paaugliai ir vienas Chicagos 
teologijos seminarijos tarnau
tojas, to namo prievaizda. Vie
nas 16-metis buvo marijuanos 
tiek prisirūkęs, kad atrodė be 
sąmonės. Pobūvyje bažnyčios 
viršutiniame aukšte dalyvavo 
abudu Black P Stone Nation 
gaujos vadai Jeff Fort ir Ed
ward Bey, kaltinamas dalyva
vimu suokalbyje nužudyti de
tektyvą Alfano, kurs rugpjū
čio 13 d. buvo iš pasalų nušau
tas.

Šioje bažnyčioje minėtoji 
gauja jau kelinti metai daro 
savo susinnkimus ir spaudos 
konferencijas.

Kun. Harold Walker pareiš
kė, kad jo bažnyčia turi su gau
ja sutarti, kad gali bažnyčios 
patalpomis naudotis mitingams 
ir socialinei veiklai ir kad baž
nyčios viršutinis aukštas nėra 
prižiūrimas.

ToAfft FUNNY $1.00 far 
♦och *fam»y** wed. Senį aogs foi 
Today's FUNNY, 1200 West TUd St, 
Cewfaad,O»Uo4411X

Maistininkų mitingas
antradienio laidoje 
id kataliku studen

tų “dvasinii meditacijų’’ nuo- 
šalinėje Wleelinge praeitą sa

Tribūne 
pranešė, kži

vaitę įvykęs slaptas revoliuci
jos planavlno mitingas, ku
riame dalyvlvę ir keli žinomi 
komunistai. Į;

Tą sritinį krūtingą organiza
vusi StrategylAction Conferen
ce, ta pati radikalų grupė* ku
ri gamino planus Washingto- 
nui “sugriaui” Ta vietą yra
vadinama Ciilderly Retreat
House, 506 A cHenry Rd., tu
rinti 10 akrų:dėmės plotą.. Mi
tinge dalyvavę 80 asmenų iš 
Illinojaus, Wisconsino, India
nos, Minneso os ir Missouri.

Tą nuosavybę prieš 25 metus 
Mrs. Frances C. Lilly dovanojusi 
Chicagos Tiniyersiteto katali
kams studentams naudotis ir
per eilę metų studentai pasi
naudoję savo dvasiniams ap
dūmojimams, abiem didžiu
liais namais ir koplyčia, bet 
.dabar Ši nuosavybė benaudo
jama keletą kartų metuose stu
dentu “modernioms diskusi- 
joms”.-

Mitinge dalyvavusių komu
nistų tarpe buvęs Illinojaus 
kompartijos sekretorius, vie
na/Illinojaus kompartijos tikė
tu į JAV senatorius kandida
tuojanti moteris, Daily Wor
ker korespondentas ir keli kiti 
žinomi raudonieji.

— Marquette Parko Lietuvių Na
mu Savininku Organizacijos gegužinė 
— piknikas įvyks rugsėjo 7 dieną, (ki
toje spaudoje paminėta rugs. 3 (£ yra 
netiksli), Labor Day, Bruzgulienės 
sode. Stasys Patlaba

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubo piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 6 d. Liepos buvusiam sode, 
83rd ir Kean Avė. Pradžia 12 vai. 
Prašome visus narius ir svečius atsi
lankyti į šį linksmą pikniką, nes ren
gėjai yra pasirengę su bufetu, skaniu 
gėrimu ir šiltu užkandžiu. Bus gražių 
dovanų ir šokiams gros Valiūno or
kestras

Antanina Kalys, rast

— Lietuvi v Brighton Parko Motery 
Klubo susirinkimas įvyksta ketvirta
dienį, rugsėjo 3 d., 8 vai. vak. Venge- 
liauskienės salėj, 4500 So. Talman 
Avė. Nares prašome atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų po atostogų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nųt. rašt.

— SLA 134-tos Motery kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 
3 d., 7 vai. vakaro, Hollywood svetai
nėje. Narės kviečiamos dalyvauti. .

Elena čižauskienė j 
_ — i

— Upytės Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks penktadienį, rugsėjo 4 
dieną 8:00 vai. vak. Talman Hali, 4500 
So. Talman Avė. Visi nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki- j 
me, nes yra daug svarbių reikalų ap-1 
tarti ir išgirsite komisijų pranešimus, i 
Po susirinkimo bus vaišės.

Antanina Kalys, rašt.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

<■

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

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-ČONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

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

Bombomanijos epidemija
Vieną praeito pirmadienio 

dieną Chicagos policija gavo 
visą eilę telefonais pranešimų 
apie tai vienur, tai kitur taria
mai padėtas bombas. Grasinta 
sprogdinimais Miesto valdybo
je, Sherman House, Bruns
wick name ir apartmentinių 
namų kolonijoje 5600 - 5800 S. 
King Drive. Nė vienoje vietoje 
bombų nerasta.

Jaunieji tik rėkti nori
Rinkimų tarybos komisio- 

nierių pranešimu iš lauktų 
250,000 Chicagos tarp 18 ir 20 
metų amžiaus jaunuolių, ku
rie naujuoju įstatymu gavo tei
sę balsuoti, užsiregistravo vos 
tik 5,716. Taryba tikėjosi tikro

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini- 
mai— “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:

VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyru 
nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol

DIAGNOZĖ, 3 veiksmu komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

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

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

NAUJIENOS, 

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET 
. 2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDJIINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

i

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

• . -- ____
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HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

„a, ii.. L. i—u.....................—p*-

HELP WANTED — MALI
Darbininkų Reiki*

Neblogas būdas atsigaivinti karštą vasaros dieną! Jį išbandė Debbie 
Wright iš St. Petersburg, Floridoj.

gas”, koks’ 1952 metais Londo
ne 4,000 žmonių nuvarė j ka
pus, U. S. Oro Biuro pranešėjas 
Chicagoje Arthur Strong atsa
kė, kad yra galimas.

“Oro užteršimo epizodai yra 
galimi bet kur Jungtinėse Vals
tybėse”, pasakė jis. “Visa, kas 
tam reikalinga, yra industrija 
ir atitinkamos meteorologinės 
sąlygos”. Smogui tinkamos są
lygos susidarančios, kuomet 
viršuj kurios nors srities susi
daro šilto oro dangtis, kuris sa
vimi apvožia oro teršalus.

Argonne nacionai. laborato
rijos direktorius Edward Cro- 
ke sako, kad tokiam gyvybei 
pavojingam smogui susidaryti 
ir pastoviai pasilikti per keletą 
dienų viršum Chicagos galimy
bės tėra “mažos”.

■ MAINTENANCE MAN 
-

With knowledge of amonia, systems, electrical, plumbing 
. and welding.

Experience preferred for a fine meat packing company, 
near loop location, steady, day work.

Call CA 6-6593
< TED THOMAS

- *

Experienced in ARC Welding ‘ and Burning.
Steady work. Shift hours. Fringe benefits 

i Near North area.
f Call MR. JOHNS-

REAL ESTATE FOR SALE I • REAL ESTATE FOR SALE 
Nan.dl, Žemė — Pardavimu! Namai, Žeme — Pardavimui

-------—Į ------------- ------ -

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS >

' DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

< MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

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

M $ CHICAGOS I R| 
1 APYLINKIŲ
w

fCTA VĖL KELS VAŽMĄ
Chicagos tranzito adminis

tracijos bosas DeMentis kelinti 
metai šimtams tūkstančių či- 
Jkagiečių, turinčių naudotis 
miesto autobusais ir traukinė
liais, neturi nieko kito pasaky
ti, kaip kad vėl ir vėl bus ke- 
-liamos važmos kainos... Jis 
pirmadieni pasakė spaudai, 
esą jei miestas ir apskritis ne
duos pinigų iš savo motorų ku 
ro gaunamų pajamij mokesčių, 
tuomet apie Naujus Metus 
teksią vėl kelti tranzito važmos 
kainas, nes pinigai CTA ope-! 
racijų išlaidoms apmokėti jau 
esą baigiasi. Pagalbos iš Illi- 
nejaus legislatures be ateinan
čių metų liepos 1 dienos nesą 
'ko laukti.

Paskutinį kartą CTA tikėtų

kainas pakėlė liepos 8 dieną ir 
dabar autobuso tikėtas į vieną 
pusę kaštuoja 45 c., su persė
dimu 55 c., taip kad vienas au
tobusu suvažinėjimas kaštuoja 
.$1.10. Turi kantrybės tie Chi- 
cagos piliečiai...

A. & L INSURANCE & REALTY 
S A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3 - 8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 

' Pigūs automobilių draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 it ' . *

Darbo Dieną v būti namie
Saugiausia vieta būti per Dar

bo Dienos savaitgalį yra namie, 
skelbia Park Forest Manage
ment Agency, kuri jau šešti 
metai kaip organizuoja nami
nius piknikus savo adminis
truojamų apartamentinių na
mų kiemuose. Pernai metais 
per Darbo Dienos savaitgalį 
keturi tūkstančiai apartmentų 
gyventojų dalyvavę tokiuose 
naminiuose piknikuose. Gal
būt gera idėja ir neapartmen- 
tinių namij gyventojams apie 
tai pagalvoti?

Waukegano policininkai 
sekioja Sabonjaną

Iš 54 pašalintų iš tarnybos 
Waukegano policininkų du su
imti, kai buvo pastebėti auto
mobiliu sekiojant paskui merą 
Sabonjano automobilį. Nuova
doje ištardžius, jiedu buvo pa
leisti be protokolo.

Policijos viršininkas Della 
Valle sako, kad jau kelinta die
na tie streikuojantieji ir dabar 
atleistieji policininkai sekioja 
merą, matyt norėdami jam er
zinti nervus.

Waukecano miesto tarvba 
atskiroje salėje įrengė televizi
jos priimtuvą, kad publika ga
lėtų matyti tarybos posėdžius, 
bet nebegalėtų posėdyje kelti 
triukšmo, nes taryba dabar 
posėdžiaus uždaromis durimis.

4 advokatai apskundė 
Commonwealth Edison Cq

Keturi Chicagos advokatai 
Spirott, Hirsch, Brandwein ir 
Denenberg iškėlė Circuit teis
me Edison kompanijai 28 mili
jonų dolerių ieškinį, kaltinda
mi kad kompanija neteisėtai 
ėmusi mokestį už elektros lem
putes, pavyzdžiui, imdami iki 
$3 kas du mėnesius už 10 lem
pučių, nepaisant ar interesan
tas tas lemputes ima ar ne. Skun
de reikalaujama klientams grą
žinti $8 mil. nuostolių ir $20 mi
lijonų pabaudos klientų naudai. 
Be to, advokatai reikalauja ir 
sau už darbą “padoraus atly
ginimo”.

Kates reiks skiepyti
Cook apskrities tarybos vi

suomenės reikalui komitetas iš
leido pataisytą gyvuliij pasiut
ligės (rabies) kontrolės potvar
kį, pagal kurį nuo dabar rei
kės įskiepyti ne tik šunis, bet 
ir kates. Potvarkis bus pateik
tas vykdymui nuo šio rugsėjo 
8 dienos. Bausmė už potvarkio 
nevykdymą iŠ $100 pakelta iki 
$500. Skiepijimas padaromas 
privalomas ir katėms, kadan
gi pasiutligė plintanti. Katės 
iki šiol nebuvo verčiamos skie
pyti-

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Gyvybei pavojingas 
smogas

Paklaustas, ar Chicagoje ga
limas toks pavojingas “smo-

Vis daugiau valdininkų
Gubernatorius Ogilvie pasky 

rė Michael Schneidermaną 
naujo Illinojaus Aplinkos Ko
kybės Instituto direktorium. 
Schneidermanas be to bus tam 
tikro iš departamento valdinin 
kų ir ekspertų sudaryto “ma
žojo kabineto”, vadinamo Ap
linkos Kokybės Taryba, egze- 
kutyvis sekretorius.

TRUMPAI H

♦
— Jlichael Pocius pokario me

tais baigė karališkosios amatų 
mokyklos dažymo ir dekoravi
mo (skyrių Danijoje. Jis yra 
kon trak torius šioje verslo srity-

| SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkiųias, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai- Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

<"'■ 1 ' ■ i..............  .............. 11 ” ■ ■ ■■■-■■K

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metę patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920>

k. .......................................... ■ - • *

Londone juoda mergina demonstruo
ja naują rūbą "Back is Beautiful". 
Tai oranžinės spalvos sijonėlis, su to
kiu pat priekiu. Nugaros apdengimui 

tėra keli Šniūreliai.

je. Gyvena Brighton Parko apy
linkėje. / ' ■ .

— Varnas Montessori vaikų 
darželyje yra atidaroma lietu
viška klasė. Mokslas prasidės 
rugsėjo 10 d. Vaikai jau dabar 
yra registruojami.

— Koste ir Kostas Repšiai su
manumu ir darbu prisideda prie 
bendrinių lietuviškų organizaci
jų veiklos. Jie kartu su kitais 
darbuotojais ir pareigūnais pa
tarnaus gausiems svečiams Bal
fo gegužinėje, kuri įvyks sekma
dienį, rugsėjo 6. d. Bučo sody
boje.

— Vincenta Radvilienė, gyve
nanti gražioje Beveriy Hills apy- 
,linkėję, seka lietuvišką gyveni
mą iš gausios spaudos. Ją daž
nai aplanko anūkai, dukters Ire
nos ir Stanley Balzėkų, Jr., vai
kai, kurie mėgsta1 Savo močiutę 
ir myli jos ginjląjį kraštą Lae-; 
tuvą. }

— Chicagos -mokyklų virši
ninkas dr. Reduond perkėlė 5 
baltus mokyklų^ vedėjus iš juo
dųjų rajonuose -užimamų, vietų. 
Miesto pietvakarių kai kurios or
ganizacijos pakaltino mokyklų 
vadovybę vienos krypties segre
gacijos vykdymu skriaudžiant 
baltąją rasę. v;

™ ' ■ • ■ ' ■

— Lietuvių Veteranų Sąjun
gos “Ramovė’* naujoji centro 
valdyba šių ‘mėtų rugpiųčio 
mėn. 28 d. posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: prof. Stasys Dir
mantas — pirmininkas, Karo
lis Dabulevičiųs — vicepirmi
ninkas, Jonas-Gaižutis — vice
pirmininkas, Ėd. Vengianskas 
— sekretoriuj Jonas- Tapulio- 
nis — iždininkas, Jonas Švedas 
ir Kazys Oželis — kultūros rei
kalams.

— L. šaulių S-gos Cėntro Val
dyba š. m. rugsėjo mėn. 5 ir 6 
dienomis Dainavoje posėdžiaus. 
Bus svarstomi aktualūs organi
zaciniai reikalai -Į posėdžius at
vyksta iš Detroito, Chicagos ir 
Kanados šaulių Sąjungos vado
vybės nariai.

— Iš Chicagos į Dainavos sto
vyklą vyksta Šaulių S-gos garbės 
narys Vladas Išganaitis. ir Cen
tro Valdybos nariai — Stasė Ce- 
cevičienė, Algirdas Budreckas, 
Stasys Bernatavičius, Karolis 
Milkovaitis, Petras Padvaiskas 
ir kt.

FACTORY HELP
. FULL TIME ONLY

Paper converting experience helpful. 
Excellent Company benefits including 

Profit sharing.

FOIL LAMINATIONS
19 MORELAND, ADDISON

CALL

RAY ROLE 
543-6433

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip Reiki*

SECRETARY
WE NEED A LADY 

with good short-hand & typing for 
export Dept. Also a lady for dic

taphone and general office work.
CALL

379-1121

Ask for Mr. ZTVAD

AUTO BILLER
Full time, exp. helpful, good typist, 5 
day week. Off Sat. Sun., good salary. 

Company benefits.
Call Mr. TOM

CIRCLE CHEVROLET 1 
846-4600

SWITCHBOARD OPERATOR 
Experienced

Ask for Mr. NATT.
PARK RIDGE HOTEL

825-1161

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTU 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 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

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

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

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

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalna. gera gatvė Marquette 
psrtA nnn

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

SAVININKAS KITUR. Už $88.000 
atiduoda 8 apartamentu 14 metu mū
ra prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mur^s žaliam 
M^rauettA Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 RTTTU MŪRAS. Nauia ?azo šili
ma. šviesūs erdvus kambariai, mūro 

gera vieta. Po derybų — 
$44.000

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
I rezidencija. 5 mie^mieii. 2 vonios, 
mfiro garažas, graži vieta. Apie

SECRETARY i
Legal typing, shorthand. Lite 
dictaphone. Salary commensu
rate with experience and ability.

Reply:
DE 2-6454 ANNE.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

THRIFT HOUSE 
OPERATED BY 

JUNIOR LEAGUE 
OF EVANSTON, INC.

511 MAIN STREET
Big fall opening Sept. 8th, 1970. 

Shop will cany a large selection of 
fall clothes for the entire family.

Open 10:00 A. M. to 4:30 IP. M. 
Tuesday thru Friday. 

Saturday 10:00 A, M. to 1:00 P. M.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

CICERO — 16 ir 50-tos Ave apylinkė
je 2 butų po 6 kamb. su 3 miegamais 
mūras. $275 pajamų. Mūro garažas. I 

Kaina Š25.900.
SVOBODA 2134 So. 61st Ct.. Cicero’.........
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038,540,000.S

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

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR WRAN«eVYHt» 
"Pardavimas ir Taisymą* 

2644 WEST 49th STREET 
Tal.f REpublle 7-1941

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parfiuiname paskola, visokeriopa ap
drauda. velĮJa notariatas.

REAL ESTATE AND BTTUDERS 
2658 wKST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SAVINTNKAS PARDUODA 8 kamh. 
in motu mūro Brighton Parke. 
$32,000.' Tel. 247-0973 no 6 val. vak. 

arba savaitgaliais.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2034 West 63rd Si.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

5 PO 4 IR 1 PŪSYJE. mūrinis. 
Alumin, landai, šildvmas gara
žas. TVTa-rcniPtte Parke. $52 000.

APYNTAU.nS 2 PUTU MŪRAS ši
luma gazu. aliuminnaus įsncmt platus 
sklvpjK Ga?p Parke. ^45 000

A KAMBARIU MŪPTNIS BUNG A- 
LOW. šiluma ^azu. AHuminiiaus lan
dai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. ono

GRAŽUS 4 BUTU MORAS, kabi- 
n*>tinėc virtuvės, nauia šiluma pažu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
Garažas. Gernc pajamos. Marquette 
Parke. $54 500

50 PEDTT BT7NTO SKLYPAS Mar- 
nuAtte Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NFRTS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

— žurnalistų konferencija, 
kurią kviečia L. Žurnalistų są
jungos Centro valdyba, įvyks 
rugsėjo 18 d. Tabor Formoje 
(Sodus, Michigan). Kvietimai 
sąjungas nariams jau išsiuntinė
ti, tačiau nemažai jų grįžta dėl 
netikslių ar pasikeitusių adresų. 
Todėl spaudos žmonės gavę ar 
negavę kvietimus, iki rugsėjo 10 
d. registruojasi pas Vladą Sele- 
nį, 31532 Groesbeck (M-97) 
Hwy., Fraser, Mich. 48026 arba 
telefonu (313) 293-4611. Re
gistracijos mokestis 3 dol., ku
ris bus grąžintas atvykusioms į 
konferenciją. Iki (šiol į konfe
renciją yra užsiregistravusių iš 
New Yorko, Toronto, Chicagos 
ir Detroito. Rugsėjo 18 d. ne
spėjus visų klausimų apsvarsty
ti, konferencija būtų tęsiama 
dar sekančią dieną.

MOVING: 
Must sell Bridal Shop. 
Downers Grove area. 
$3,000 or make offer. 

964-0561 between 8 and 4 or 
969-0272 anytime.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS didelis miegamas 
kambarys Marquette Parke. GaH nau

dotis visais buto patogumais. 
Tel. PR 6-9854 po 4 vai. popiet

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pro- 
kip. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

♦ Edvardas Litvinas tvarkys 
vaikų barą ir priiminės Balfui 
skirtas aukas. -Balfo piknike, 
kuris įvyks š. m. rugsėjo <6 d., 
sekmadienį, Bučo Darže, Willow 
Springs, Illinois. Lietuviška vi
suomenė yra prašoma dalyvau
ti piknike. Savo atsilankymu 
paremsite Balfo veiklą ir susti
prinsite laukiančiųjų pagalbos 
viltis. (Pr).

limo stlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kodzlo Avo. PR 8-2233

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning 1 naujus Ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas,Žukauskas
HEATING & SHEET* METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

Ao ABALL roofing 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vanadžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit

Ikalnavimaa veltui, kreipkitės bet kada
i — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU — THURSDAY, SEPTEMBER 3, 1970


