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ralius Husseinas savo kalboje kvoje rugpjūčio 12 d. pateiks ją Bundestagui
tifikuoti ar ne.

Bomba

Wisconsino

HELSINKIS.—Suomijoje nuo 
įvairių rūšių vėžio kasmet mirš
ta 7,500 suomių. ■

rių planų mažinimo, tiria gali
mybes elektrifikuoti kai kuriuos 
Lietuvos geležinkelių ruožus, 
“koordinuoja” su įvairiomis cen
trinėmis Maskvos įstaigomis. 
Pats gi atstovas pasakoja: at
vyksta Erfurto gyventojai — 
jiem parodysime Maskvą, artė
jant Tadžikų dekadai Vilniuje, 
su jais reikia aptarti organizaci
nius reikalus ir .t t. (E)

Chicago, Ill. — Antradienis, Rugsėjo-September 8 1970 m

lis kart jau yra šokusi Londono 
teatruose.

Tai nėra pirmas sovietų ba
leto artisto pabėgimas. Garsusis 
Rudolph Nureyev,, irgi priklau
sęs Kirovo grupei, pabėgo 1961 
metais, kada ta grupė gastro
liavo Paryžiuje.

MILWAUKEE. — šeštadienį 
Wisconsine automobilis, kuria
me važiavo 7 jaunuoliai, atsi
mušė į medį, visi keleiviai žu-

WASHINGTONAS. — Pietų 
Vietnamo viceprezidentas Ky 
pakviestas dešiniųjų grupės ruo
šiamame “Pergalės parade” pa
sakyti svarbiausią kalbą. Pa
radas ruošiamas Washingtone, 
spalio 3 d.
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Čilės prezidento rinkimuose daugiausia balsų 
gavo kairiųjų, marksistinių partijų atstovas, Salvador Allende. 
Jį rėmė ir stipri Čilės komunistų partija, šiems rinkimams susi
grupavusi su kitomis penkiomis kairiųjų pažiūrų partijomis. Re
zultatai buvo šitokie: Allende gavo 36.3% visų balsų, dešiniųjų 
atstovas Jorge Alessandri 34.9% ir valdžiusios partijos — krikš
čionių demokratų — atstovas Radomiro Tomic surinko 27.8% 
Čilės konstitucija reikalauja, kad išrenkamas prezidentas turėtų 
bent 50% ir vieną balsą. Dabar prezidentą iš dviejų populiariau
sių kandidatų turės išrinkti parlamentas.

Debesuota, gali lyti.
Saulė teka 6:22, leidžiasi 7:17

Šiame žemėlapyje juodai pažymėtose vietose siaučia choleros epidemija. Manoma, kad ji prasidėjo Tolimuose 
. Rytuose ir per Rusiją atėjo Į Afrikos kraštus. .

MADISONAS. — Keturi jau
ni vyrai, kurie įtariami susprog
dinę Wisconsino universiteto ma
tematikos pastatą, buvo įtraukti 
į FBI labiausiai paieškomų są- 

D vie jų vyrukų—• Arm- 
tėvas apeliavo per

ingtono ir Izraelio reikėtų įtai
syti “karštąją telefono liniją”; 
kad prezidentas Nixonas ir prem
jere Meir galėtu dažniau pasi
kalbėti ir išvengtų gaJTmos “pa
sitikėjimo krizės”.

Associated Press iš Paryžiaus 
paskelbė, kad Jordano karalius 
Hussėirias praėjusią savaitę 
kreipėsi į keturias didžiąsias 
valstybes: Ameriką, Sovietų Są
jungą, Prancūziją ir Britaniją, 
prašydamas jas įsikišti ir padė
ti Jordanui, kuriam grasina kai
myninis Irakas. Nurodoma, kad 
iš visų valstybių tik viena So
vietų Sąjunga turi kiek įtakos 
Irako vyriausybei. Kitos nedaug 
tegali padėti.

šiai žiniai pasklidus, Jordano 
valdžia paskelbė' paneigimą, kad 
toks kreipimasis, prašant pa
ramos, buvo darytas.

Krikščionys demokratai, nors- 
pralaimėję rinkimus, lieka stip
rioje padėtyje. Jie gali nusver
ti, kas valdys Čilę — prokomu
nistinė kairė, ar konservatyvioji 
dešinė. Krikščionys demokratai 
turi parlamente nemažai atsto
vų. Už ką jie balsuos, tas ir bus 
prezidentu. Tradicija reikalau
ja, kad parlamentas išrinktų 
žmogų daugiausia gavusį balsų, 
tačiau politikoje dažnai tradi
cijų nesilaikoma.

Allende savo pirmoje po rin
kimų kalboje pareiškė, jog jis 
nebūsiąs tik dar vienu Čilės pre
zidentu. Jis būsiąs pirmu Čilės 

i istorijoje prezidentu, kuris su
darys tikrai demokratinę, popu
liarią, tautinę ir revoliucinę vy
riausybę. Jis atidarysiąs Čilėje 
duris į socializmą. Jis laimėjęs, 
kad galėtų kartą visiems lai
kams nuversti imperialistinius 
monopolius ir visą imperialisti
nį išnaudojimą, kad galėtų pra-

Numatyta, kad rugsėjo mėn. Berlyne posėdžiaus Aliantų 
komendantai ir svarstys Berlyno statuso klausimus, kuris dabar

rasą 
strongų 
spaudą į juos, ragindamas pa
siduoti.

LOS ANGELES, 
sprogo šeštadienio rytą Los An
geles teisingumo rūmuoseį kur 
vyksta Mansono ir jo gaujos 
teismas.

RIO DE JANEIRO. — Nele
galiai autobuse, vežamas dina
mitas sprogo Brazilijoje ir už
mušė 15 asmenų, žuvo ir di
namito savininkas.

MIAMI. — Netoli Floridos pa
sirodė naujas uraganas “Ellą”.

lende-pažadėjcr'gerbtičilės gy
ventojų teises, bet kartu paža
dėjo vykdyti Populiarios Unijos, 
kurios kandidatu jis buvo, pro
gramą. z

Paaiškėjus rinkimų* rezulta
tams, Allende šalininkai visą 
naktį demonstravo gatvėse. Ka
riuomenė pasiuntė tankus saugo
ti vyriausybės rūmų ir svarbes
nių miesto punktų, tačiau smur
to veiksmų nebuvo.-

Prieš rinkimus Kubos dikta
torius Castro, geras Allende 
draugas, pareiškė viltį, ‘ kad Či
lėje triumfuos socializmas. Al
lende prieš rinkimus žadėjo na
cionalizuoti Čilės bankus ir pra
monę, perimti visus užsienio ka
pitalistų turtus. Jis žadėjo tuoj 
pat užmegzti diplomatinius ry
šius su Kuba,’-šiaurės Vietna
mu ir šiaurės Korėja.

apeliavo į partizanus ir savo ka
reivius nešaudyti viens i kitą, 
bet nukreipti ginklus į bendrą 
priešą. Spauda praneša, kad 
Jordane arabų kovose šią savąjį 
tę žuvo apie 200 asmenų. '

ŽENEVA. — Sovietų Sąjun
ga pranešė Pasaulinei Sveikatos 
organizacijai, kad buvo 453 su
sirgimai cholera. Iš j ų 352 bu
vo Astrachanės rajone, prie Kas
pijos jūros, 63 — Odesoje ir 38 
Kere vietovėje, prie Juodosios 
jūros.

ADDIS ABABA. — Afrikos 
valstybių galvos išreiškė savo 
paramą Egiptui ir pareikalavo, 
kad Izraelio kariuomenė pasi
trauktų iš užimtų arabų žemių.

SYDNEJUS. — Australijos 
vyriausybė paskelbė, kad ji duos 
Kambodijai 2.2 mil. dol. ekono
minę paramą. Jei bus reikalas, 
tai Australija siųs it karinę pa
ramą.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
sužeisti karo veteranai vėl su
sirėmė su policija, reikalauda
mi geresnių pensijų ir butų. De
vyni asmenys, jų tarpe trys ame
rikiečiai karo policininkai, buvo 
sužeisti.

HANOJUS. — Amerikos paci
fistų ir Juodųjų Panterų grupė, 
kuri lankėsi šiaurės Korėjoje ir 
š. Vietname, gavo iš Hanojaus 
valdžios 379 karo belaisvių laiš
kus parvežti giminėms į Ameri
ką. Tuo komunistai siekia su- 
sistiprinti “taikos” organizaci
jų prestižą Amerikoje.
'■ ATLANTA. — Georgia gu
bernatorius Maddox parašė pre
zidentui Nixonui laišką, protes
tuodamas prieš dviejų Georgijos 
policininkų teismą. Jie šovė į 
riaušes kėlusius negrus. Guber
natorius sako, kad tie policinin
kai ėjo savo pareigas, gynė savo 
ir kitų piliečių saugumą, jiems 
turi būti išreikšta įjadėlęa. o ne 
keliama byla. Policija turinti 
panašiose aplinkybėse naudoti 
patrankas, sako Maddox.

TORONTO. — Kanados poli
cija aiškjna, kas nužudė 7 as
menis, kurie buvo rasti viename, 
toliau nuo didesnių vietovių 
esančiame, name. ,

PHILADELPHIA. — čia vy
ko Juodųjų Panterų ir kitų ra
dikalių grupių atstovų suvažia
vimas. Policija suėmė nemažai 
asmenų dar prieš šią “konven
ciją”.

Vertinga sutartis?
The Christian Science Moni

tor, 1970 m. rugpiūčio 25 d., įdė
jo tokio turinio laišką, parašy
tą Daniel Jan Sovieski— vertin
ga sutartis?

Reikia stebėtis. bet kokiu 
džiaugsmo pareiškimu dėl nepuo
limo sutarties tarp Sovietų Są
jungos ir Vakarų Vokietijos; 
Prisiminkime nepuolimo sutar
tis, kurias Sovietai pasirašė su 
Estija, Latvija ir Lietuva ir tuoj 
po to sekusią militarinę agresiją. 
Argi Sovietų Sąjunga neparei
kalavo teisės “intervenuoti” Va
karų Vokietijoj sutvarkyti taria
mų Nacių atgimimui?

Klausimas kyla, jei Vakarų 
Vokietija tiki Sovietų nepuoli
mo pažadams, ypač po Čekoslo
vakijos, tai kam JAV karinės 
pajėgos prašomos ginti ją? Vėl
gi, jei Nato yra iš tikrųjų rei
kalingas, tai ar nėra nepuoli
mo sutartis vien bevertis popie- 
rio skutelis, įteisinąs senus So
vietų užgrobimus ir padrąsinąs 
naujiems? (E)

-
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NEW YORKAS. — Meras 
Lindsay paskelbė,, kad New Yor- 
ko mieste jis pravedė gyventojų 
apklausinėjimą, kuris parodė, 
kad iš 1,808 apklausinėtų net 311 
pasisakė nesą įrašyti į Ameri
koje pravestą gyventojų sura
šymą. Kitame rajone iš 362 šei
mų, 66 buvo neįrašytos. Meras 
skundžiasi, kad surašinėtojai ne
įtraukė į cenzą daug New Yor- 
ko gyventojų.

AMMANAS. — Jordano ka- jos vyriausybė, pasirašiusi su Sovietais nepuolimo įtartį Mask-
(parlamentui) ra

The Christian Science Moni
tor, leidžiamas Bostone, rugpiū
čio 20 d. įdėjo Vak. Berlyno Bur
mistro (mayoro) trumpą pasi
sakymą, kokio statuso Vak. Vo- 

j kieti jos Vyriausybė norėtų. Bū
tent: “1, Vakarų berlyniečiai tu
ri. turėti tas. pačias teises, kaip 

' Vak. Vokietijos piliečiai keliau
ti į Rytų Berlyną ir Rytų Vo
kietiją; 2. žemės ir vandens ke
liai nuo V. Vokietijos einą per 
Rytų Vokietijos teritoriją*’ turi 
būti laisvi nuo trukdymų; 3. So
vietų Sąjunga ir Rytų Vokietija 
turi pripažinti, kad Vak. Berly
nas priklauso Vak. Vokietijai 
monetariniu, ekonominiu ir tei
siniu atžvilgiais ir jį tarptauti
niais klausimais reprezentuoja 
Bona”.

Kai Sovietų Sąjunga jai ne
naudingų sutarčių nelabai pai
so, galima prileisti, kad, turė
dama didesnių interesų, gali ir 
šias sąlygas priimti. (E)

Grasino nužudyti 
Jacqueline Onassis
LONDONAS. — Už įvairias 

suktybes suimtas britas, 58 me
tų elektronikos inžinierius, John 
William Humphrys, yra laiko
mas kalėjime be jokio užstato. 
Šią savaitę turi prasidėti jo teis
mas. Kvotą bevedant paaiškė
jo, kad Humphrys reikalavo iš 
milijonieriaus Aristotle Onas
sis virš trijų milijonų dolerių ir 
grasino nužudyti jo žmoną Jac- 
ųueliną, jei ta ąuma nebus jam 
išmokėta.

Vienu metu Humphrys Žadė
jęs pagrobti ir patį Onassis. Ma
noma, kad teisme paaiškės dau
giau. smulkmenų. ... \

ČILĖS PREZIDENTO RINKIMUOSE 
LAIMĖJO KAIRĖS PARTIJŲ BLOKAS 

SANTIAGO.

Spaudimas Europos 
pramonės šalims 
ADDIS ABABA. — Zambijos 

prezidentas Kenneth Kaunda, 
kuris pirmininkaują Afrikos 
Vienybės organizacijai, greitai 
vyks į Londoną, Paryžių ir Bo
ną ir bandys įtikinti prancūzų, 
britų ir vokiečių vyriausybes, 
kad jos nepardavinėtų Pietų Af
rikos respublikai ginklų. Kartu 
su juo vyks Mali, Kenijos, Alži- 
ro ir Kamerūno užsienio reikalų 
ministerial.

Britanijoje darbiečių partija 
paskelbė, kad ji pradės plačią 
kampaniją prieš vyriausybės 
nutarimą parduoti P. Afrikai ka
ro reikmenis.

JORDANO KARALIUS NEPRAŠĘS 
DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ PARAMOS
KAIRAS. — Egipto užsienio reikalų ministerija paskelbė, 

jog Amerika, pasidavusi Izraelio spindimui, kalba netiesą' apie 
egiptiečių raketas prie Suezo kanalo. Kada Egiptas skundžiasi 
dėl Izraelio paliaubų laužymo, Amerika negirdinti. Toliau pareiš
kime sakoma, kad Amerika pati laužanti paliaubas, nes jų metu 
siunčianti Izraeliui Phantom lėktuvus. Egipto valdžios laikraš
tis Al Ahram irgi vadina Amerikos kaltinimus Egiptui neteisin
gais. Washingtone valstybės departamentas paskelbė, kad Ame
rika reikalauja, kad Egiptas atitaisytų padėtį ir nebelaužytų dau
giau karo paliaubų.

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris Ebanas pareiškė televi- 
jos programoje, kad Izraelis yra 
pasirengęs griebtis politinių ir 
“kitokių” veiksmų ' siekdamas 
pašalinti Egipto raketas, nuo ka
nalo. Izraelio ambasadorius 
Jungtinėse Tautose negrįš į New 
Yorką, nes eigptiečių raketos 
pažeidžia Izraelio saugumą ir ne
leidžia vesti normalių derybų 
Jungtinėse Tautose”.

Sovietų laikraštis “Izvestijos” 
puola Izraelio gynybos ministe
rs Dayaną, kuris esąs Prūsijos 
militarizmo įkvėptas ir vado
vaująs grupei tų politikų, kurie 
nelinkę susitaikinti su arabais. 
Jo klika norinti toliau tęsti Vi
duriniųjų Rytų karą.

JAV kongreso narys Hamil
ton Fish (R. iš New Yorko) Tel

Sovfoty propaganda paskelbė šią nuotrauką, parodydama, kaip lai* 
mingi soviety valstiečiai sočiai maitinasi didelio valstybinio ūkio 
lauke, per darbo pertrauką. Propagandistai nepastebėjo, kad tik 
viena stalo dalis uždengta staltiese. Ar sovehozas tik vieną štai- 
tiesą teturėjo, o gal apdengtame gale sėdi sovehozo viriininkai?

Saigono valdžia 
grasina veteranams

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo policijos viršininkas pasakė 
per radiją kalbą, kurioje įspėjo 
karo veteranus, jog jiems gre
sia mirties bausmės, jei jie to
liau trukdys karinėms ar val
džios įstaigoms eiti pareigas.

Karo veteranai jau seniai, rei
kalaudami geresnių gyvenimo 
sąlygų ir didesnių pensijų, ren
gia demonstracijas prieš valdžią. 
Penktadienį apie 40 veteranų 
buvo okupavę vieną didelį namą 
Saigone. Karo našlės su vai
kais sėdėjo ant parlamento rū
mų laiptų.

Jauni balsuotojai 
kelia rūpesti

MADISONAS. 
pareigūnai ęusirūpinę dėl federa
linio įstatymo, kuris leidžia bal
suoti nuo 18 metų. Wisconsino 
Apskričių Tarybų sąjunga ne
prieštarauja, kad 18-metų' jau
nuoliai balsuotų. Klausimas ky
la — kur balsuoti.

Wiscosine yra daug nedidelių 
vietovių, kuriose yra didelės mo
kyklos. Studentai gali lengvai 
sudaryti tokių vietovių balsuo
tojų daugumą. Jie gali priim
ti nutarimus, ir kontroliuoti vie
tines savivaldybes. Tokie jau
ni balsuotojai būtų laikini gy
ventojai, kurie baigę mokyklas 
išvažiuotų kas sau. Jų priimti 
įstatymai tačiau pasiliktų naš
ta nuolatiniams gyventojams, 
kurie moka mokesčius.

Apskričių tarybos todėl rei
kalauja, kad balsavimo įstaty
mas būtų papildytas taip, kad 
studentai galėtų balsuoti tik 
ten, kur gyvena jų tėvai, iš kur 
jie patys yra kilę.

Londone pabėgo 
rusu balerina

LONDONAS. — Garsi rusų 
balerina Natalia Makarova, ku
ri gastroliavo Londone su Le
ningrado Kirovo baletu, pabėgo 
iš savo viešbučio ir paprašė bri
tų policijos politinės globos. Vi
daus reikalų ministerija jau pa
skelbė, kad balerina gali pasi
likti Britanijoje.

Makarova yra 30 metų, kas 
balerinos amžiuje laikoma pa
čiu geriausiu amžiumi. Ji bu
vo ištekėjusi, bet išsiskyrė. Ji 
pareiškė pabėganti iš Kirovo gru-

Amerikos vėliava: 
dieną- naktį

SAN CLE5IENTE. — Ameri
kos vėliavos, parastai, plevėsuo
ja nuo -saulės užtekėjimo iki nu
sileidimo. Dabar prezidentas Ni
xonas pasirašė proklamaciją, 
kuri šią taisyklę, Kongreso pri
imtą, pakeičia. Vėliava virš Bal
tųjų Rūmų, kurie naktį yra ap
šviečiami prožektoriais, plevė
suos ir nakties metu, išskyrus 
labai blogą orą. ; .

Be Baltųjų Rūmų Amerikos 
vėliavos naktį kabės dar septy
niose vietose: Fort McHenry, 
Baltimore je, Marinų korpuso 
Iwo Jima paminkle, Arlingtone, 
Va., Amerikos Kongreso abie
juose rūmuose, Flaghouse 
Square, Baltimorėj, Lexingtone, 
Mass., prie paminklo ir Mount 
Olive kapinėse, Frederick, Md.

Nuolatinė atstovybė 
“koordinavimui”

Mažai kas, net ir okup. Lie
tuvoje, žino apie Maskvoje vei
kiančią “nuolatinę atstovybę 
prie TSRS Ministrų Tarybos”. 
Apie jos veiklą rašė “Komj. Tie
sa” (rugp. 2). Ji buvo įkurta 
1940 metais ir pirmuoju “atsto
vu” buvo P. Rotomskis, vėliau 
dirbo: M. Gregorauskas, J. Mi
kėnas, J. Vaišnoras', M. Junčas- 
Kučinskas, J. Laurinaitis, K. 
Gadbankas ir dabartiniu “atsto
vu” yraSt. Jaruševičius, inžinie
rius, buvęs “Inkaro” kombinato 
meistru ir vėliau direktorium ir 
nuo 1958 m. vąlst. mokslinio ty
rimo darbų koordinavimo komi
teto pirmininko pavaduotojų. 
Dabar ten dirba pavaduotojas 
Mindaugas Stankevičius ir šeši 
vad. konsultantai — R. Virbic
kas, V. Umbrasevičius, M. Pilė
nas, D. Balčiūnaite, M. Kotikie- 
nė ir N. Kormuškina.

Tie referentai rūpinasi tokiais 
reikalais: Lietuvos įmonių plė
timu, tarpininkauja dėl kai ku-

LIBYA
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kuoČikagos berniukai prieš kelionę į Michigan© ežero bangas.

GROUPS

būti išleisti į namus

Bostono jaunieji narūnai pakrantėje.

Los Angeles jury skautai iškėlę bures ruošiasi j plačiuosius vandenis

tau j a, kad tokių ginklų varto
tojai nelabai savo ginklą ir tai
kinį tevertina.

^SAFETYOF^ 
YOU R SAVINGS

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ TUESDAY, SEPTEMBER Ą 1970

Transportas Į namus: kaip 
transporetacija į stovyklą, taip 
ir iš jos, turi būti tvarkingai ir 
rūpestingai organizuota. Pagal 
iš anksto tam sudarytą ■ planą, 
reikiamos transporto susisieki
mo priemonės, nustatytą dieną 
ir nurodytu laiku privalo pri
sistatyti stovyklos rajone, kad 
nesusitrugdytų stovyklautoju ir 
jų mantos pervežimui j namus. 
Tinkamai sutvarkius ir pakro
vus pervežamąjį turtą, stovyk
lautojams vykstantiems į na
mus savo susisiekimo, priemonė
mis, gali būti leidžiama apleisti 
stovyklavietę. Kiti, kurie nau
dojasi bendromis susisiekimo 
priemonėmis, turi būti tvarkin
gai susodinti, pagal sąrašus pa
tikrinti, ir įsitikinus, kad nei

vo likviduoti. Kokie santykiai bu
vo su vietos valdžios pareigū
nais.

Baigiamosios žinios: Bendros 
stovyklinės nuotaikos stovykla
vusiųjų ir vadovybės tarpe, kaip 
vieneto vadi ja vertina praėju
sią stovyklą, kam iš tėvų ir rė
mėjų priklauso padėka už sto
vyklos moralinę bei materialinę 
pagalbą ir paramą.

(Pabaiga)

Skyrių veda j. v. s. E. Vengianskas,, 
3931 So. Talman avė., Chicago, UI. 60632, tek BI 7-3341

Chicago Savings 
and Loan Association

‘.NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
N ALAI, DVASININKAI, VALS 
rYBININKAl. MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERL.JSIUS 
RAŠTUS

rias patartam čia pat-ir sudegin
ti. Visi padaryti iškasimai, duo
bės, grioveliai ir kt. reikia už
lyginti, maisto liekanų duobės 
užpilamos kalkėmis ir- iš lygi
namos, išvietės užkasamos ir t.t., 
taip kad neliktų jokių žymių, 
kad ten buvo stovykla.

Reikia padėti visas galimas 
pastangas, kad buvusioji stovyk
la liktu kuo švariausia su mini- 
maliniais buvimo ženklais. Rėika 
lui esant, galutiniems užbaigia
miems darbams, gali būti palik
ta kelių asmenų stovyklos •— 
likvidavimo tarnyba arba pio
nieriai.

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAM ASSOCUTIOM

4M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SM32

PHONE;

’UP TO 
$20,000. .

Passbook Savings 
AH accounts com? 
pounded daily — 

paid quarterly

Tikslus, planingas ir tvarkin
gas stovyklos likvidavimas, sto
vyklavietės sutvarkymas yra tik
ras stovyklavusio vieneto veid
rodis, iš kurio galima lengvai nu
statyti stovyklavusio vieneto 
skautišką pajėgumą ir skautijos 
idėjos, praktinį supratimą. Sto
vyklos nuėmimas yra tiek pat 
svarbus, kaip ir joje įsikūrimas 
bei pats stovyklavimas. Kiekvie
nos stovyklavietės nuėmime, sto
vyklos vadovybei teks susidurti 
su trimis pagrindiniais etapais: 
a. stovyklinių priemonių ir pa
statų nuėmimu, b. stovyklavie
tės likvidavimu, c. stovyklauto
jų bei stovyklinio turto trans- 
portacija atgal į namus.

Stovyklinių priemonių nuėmi
mas-: likviduojant stovyklą, vi
sos stovyklinės priemonės ir pa
statai turi būti planingai ir tvar
kingai nuimti. Čia, pirmoje ei
lėje kiekvienas stovykloje jūrų 
skautų vienetas nusiima ąavo 
palapines, susitvarko, bei susi
pakuoja savo asmeninį turtą ir 
pasiruošia bendriesiems stovyk
los pastatų griovimo bei tvar- 

’kymcrr ^darbams. Asmeniniam 
susipakavimui ir vieneto palapi
nių nugriovimui ir sutvarkymui 
turi būti skiriama ne mažiau va
landos laiko.

Vienetams susitvarkius, nuė
mus palapines ir atskiriems 
skautams susipakavus savo as
meninį turtą, visi stovyklauto- 

; jai suskirstomi į grupes ben-
- driems stovyklos pastatams nu-

■ griauti ir sutvarkyti. Vieni ski- 
eriami sutvarkymui virtuvės ra
jono, kiti prieplaukai; treti lau-

; žavietei ir t. t. Bendrųjų sto-
• yyklos pastatų ir kitų- Įrengimų 
.likvidavimui skiriama iki pęn- 

k£iu valandų laiko, kad'atsikėlus 
. 7 vai. papusryčiavus- ir iki -8:30
sutvarkius asmeninį turtą ir vie
netų stovyklinius reikmenis', iki 
2:30 visas stovyklos rajonas bū
tų likviduotas, sutvarkytas sto
vyklinis inventorius ir paruoš
tas transportavimui.

■ / Plaukiojantieji pastatai, k. a.: 
laivai, prieplaukos įrengimai ir 
kt. reikia ištraukti iš vandens 
dieną prieš. Likvidavimosi die
ną, šios priemonės turi būti pa
krautos- ir paruoštos transpor-

• tącijai, o prieplaukos rajone vyk- 
domi /"tik. galutino likvidavimo 
ir švarinimo darbai.

Nenorint paskutiniąją dieną 
maitintis sausu daviniu, pataria. 

. ma virtuvės įrengimus likvi- 
. duoti po 12 vai., kad dienos me
tu būtų galima stovyklos mai
tinimo reikalams naudoti.

Buvusios stovyklavietės su
tvarkymas: nuėmus stovykli-, 
nius įrengimus ir juos paruo-

- šius transportacijai, visas sto
vyklos rajonas pagrindinai turi

• būti išvalytas, sutvarkytas ir 
paliktas taip, kaip kad buvo ras
tas ir dar geriau. Tam reikalui 
visi stovyklautojai išrikiuojami 
į vieną eilę, trijų žingsnių (pu-

-se f atomo) atstume ir visas ra
jonas pereitas skersai ir išilgai 
.surenkant visokias šiukšles ir 
kitas stovyklines liekanas, -ku-

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

gadintas turtas, sustačius tam 
aktą, nurašytas į stovyklos nuo
stolius. Likusios tinkamos nau
dojimui priemonės — sudeda
mos į sandėlius. Visas stovyk
lines palapines būtinai reikia iš
džiovinti, suplėšytas sulopyti. 
Virtuvės indai ir kiti metaliniai 
daiktai ištepti vazelinu, kad juos 
apsaugoti nuo rūdijimo.

Stovyklinė atskaitomybė: Jū
rų skautų vieneto stovyklai pa
sibaigus, grįžus iš stovyklos, 
buvusi jos vadovybė pateikia 
pilną ir išsamią buvusios stovyk
los apyskaitą, kurio nuorašas 
siunčiamas Jūrų Skautų Vyr. 
Skautininkui. Tokia apyskaita 
daroma dviejų dalių: raporto 
apie stovykloje atliktus darbus 
ir finansinę operaciją.

Finansinė apyskaita: stovyk
los štabo pareigūnas, tvarkęs 
stovyklos finansinius reikalus, 
daręs piniginę apyvartą, priva
lo paruošti pilną ir tikslią paja
mų ir išlaidų apyskaitą, pride
dant prie jos kasos knygą, pa
jamų ir išlaidų pakvitavimus ir 
sąskaitas. Kiekviena, kad ir ma
žiausioji pąjama turi būti čia 
įtraukta, pakvietuota, o kiekvie
na išlaidą bet kokiu būdu turi 
turėti išlaidų pateisinamą doku-

tas yra jos baigiamasis aktas, 
kuris turi būti pilnas išsamus, 
smulkus ir kruopščiai paruoš
tas. Tai yra stovyklos veidro
dis, kuriam atsispindi visi sto
vykloje buvę pasireiškimai, ben
dras stovyklos vaizdas ir jos 
metu atlikti darbai. Jame įra
šyta sekančios žinios:

Bendros žinios: Stovyklavu
sio vieneto zvąrdas ir pilnas ad
resas, įvykusios stovyklos vie
ta ir laikas,* stovyklos pobūdis 
ir kas jai vadovavo, stovyklos 
štabo asmenų sudėtis,'laipsniai 
ir eitos pareigos. •

Stovyklautojai: Kiek jūrų 
skautų iš viso stovyklavo. Nu
rodyti: kiek jaunių, j. sk. ir bu
džių, bei skautininkų, kiek sto
vyklavo visą laiką ir kiek atvyk
davo savaitgaliais, į kiek ir ko
kius stovyklinius vienetus sto
vyklautojai buvo suskirstyti. Kas 
jiems vadovavo.

Stovyklos mokymas ir atlik
tos varžybos: Bendroji stovyk
los programa; stovyklinės dienos 
tvarkaraštis^ kokie kursai sto
vykloje buvo' vedami, kas juos 
vedė ir kiek klausytojų juos 
klausė ir baigė — jų pavardės. 
Regatos, kokios jos buvo pra
vestos,. dalyyių .skaičius ir lai
mėtojai, jų pavardė. Kokios ki
tos skautines ir jūrinės varžy- 
bos buvo pravestos, . dalyvių 
skaičius ir srfų daviniai — pa
vardės, kiek, jūrų skautų ir į 
kokius patyrimo laipsnius išlai
kė. Kas ir kiek jūrų skautų sto
vyklos metu ^buvo pakelta į aukš-: 
tesnius vyresniškumo laipsnius. 
(Stovyklos vadovybė atskirų 
vienetų vadams nedalyvaujant 
stovykloje, jokius pakėlimus sa
vo nuožiūra negali ” atlikti, visi 
pakėlimui kandidatai turi būti 
tik pristatyti — rekomenduoja
mi pakėlimui).

Kas ir kokiais atžymėj imo 
ženklais stovyklos metu buvo at
žymėti bei apdovanoti (čia vie
neto vadovo nereikia turėti suti

kimo) . Kokios, šventės ir mi
nėjimai įvyko 'stovyklaujant ir 
kas joms vadovavo, kiek ir ko
kios iškylos įvyko stovyklaujant 
ir kas joms • vadovavo; Kokios 
sportinės varžybos buvo praves
tos ir jų rezultatai. Kiek ir ko
kie plaukiojimo pastatai buvo 
naudojami stovyklavimo metu, 
koks bendras valandų skaičius 
buvo išburiuotas stovykloje ir 
kiek tenka kiekvienam stovyk
lautojui.

Religiniai reikalai stovyk
los kapeliono nuomonė dėl reli
ginės programos vykdymo sto
vyklos metu.'

Ūkis ir maitinimas: Kiek sto
vyklautojų maitinosi iš bend
ro katilo,’ kiek stovyklos maistu 
pasinaudojo savaitgaliniai sto
vyklautojai ir kiek svečių, bend
ros stovyklautojų nuotaikos kas 
liečia stovyklos maitinimą.

Sanitarijos ir medicinos prie
žiūra: Kiek skautų pasinaudojo 
medicinos pagalba, kiek buvo 
rimtesnių susirgimų, bendras 
stovyklautojų sveikatingumas, 
kiek skautų dėl ligos buvo pagul
dyti į ligoninę ar pasiųsti gydy
tis į namus. Didesni nelaimingi 
atsitikimai (jei tokie neduok 
Dieve buvo).

Finansiniai reikalai: Kaip sto
vykla užsibaigė finansiniu at
žvilgiu, pridėti finansinės apys
kaitos ištrauką.

Santykiai su kaimynais: Ko
kie santykiai buvo šit vietos gy
ventojais, kiek ir kokie buvo įvy
kę nesusipratimai, kaip jie bu-

mentą. Išlaidos padarytos be 
įrodomojo kvito, gali būti dviejų 
ar trijų skautų — liudininkų pa
sirašyta. Stovyklos apyskaita 
yra patvirtinama stovyklos vir
šininko. "iš tos apyskaitos rei
kia aiškiai matyti kiek buvo iš 
viso pajamų ir kiek išlaidų — 
stovykla baigia lygiomis, su nuo
stoliu ar kiek susidarė santau
pų. Kartais stovyklos apyskai
ta perduodama specialiai tėvų ar 
vadovų komisijai patikrinti. To
ji komisija gale daro savo pa
stabas ir jos rasti daviniai skel
biami tėvų ir vadovybės žiniai.

Stovyklos veiklos raportas: 
kaip tvarkęs stovyklos finansi
nę atskaitomybę, taip ir kiti pa
reigūnai, turi patiekti stovyklo
je atlikto darbo apskaitą raštų, 
kuri patiekiama vieneto vadi- 
jai. Kiekvienas toks raportas, 
vadijos vertinamas, užskaito
mas, pagiriamas ar papeikiamas.

Visi raportai laike 30 dienų 
po stovyklos turi būti surinkti 
ir patiekti aukštesniajai vado
vybei raporto formoje.

Stovyklos baigiamasis rapor*

Stovyklos viršininkas, ir kiti 
pagrindiniai stovyklos štabo pa
reigūnai, patikrinę stovyklavie
tę ir įsitikinę, kad visas stovyk
los turtas yra pakrautas ir tvar
kingai išsiųstas į namus, kad 
stovyklavietė tikrai paliekama 
pilnoje tvarkoje, paskutinieji ga
li apleisti stovyklos rajoną.

■ ■ - • X. r

Parvežus stovyklinį turtą iš 
stovyklos, jis tuojau turi būti 
patikrintas, pertvarkytas, su-

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki
« ■ $20,000 '

Baltimore Sun vedamajame 
rašo, kad šiame krašte pradėta 
masiniai gaminti pigios šaudy
klės, pavadintos “Saturday night 
special”, šaudyklės (nepaaiškin
ta revolveriai ar pistalietai) su
statomos iš importuotų atskirų 
dalių. Tas šaudykles gaminan
čios “firmos” vieną dieną įsismei
gia, kitą dieną jau yra “užsida
riusios”. Tokių ginklų produk
cija iš 60,000 1968 metais pa
kilusi iki 700,000 praeitais me
tais; manoma, kad šiemet skai
čius viršys milijoną.

Aišku, kad “šeštadienio nak
ties specialus” neperka medžio
tojai nei ginklų kolektoriai, o 
perka tie, kurie šeštadienių nak
tis jau pavertė laukine džungle. 
Beabejo, raminasi Baltimore 
Sun, tie pistolietai yra labai men
kos rūšies, bet kartu nuogas-

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pak»V Sr., Chairman o£ the Board 

6245 So. WESTERN AVE. ” TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to S P. M. Tues. 9 to 4. Thors. & FH. 9 to S, Sat. 9 to 13:30

INSURED
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

PER ANNULI %% PER annum
•

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $T000 ’ *

ONE YEAR MATURITY

•

/4% PER ANNUM J % PER ANNUM j PER ANNUM
ON CERTIFICATES 

OF $1000 OR MORE 
6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook'Accounts 

$100.00 MINIMUM

*ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS. a* a *



LIETUVIAI MILWAUKEE STATE PARODOJ
Kaip kiekviena valstybė, taip 

ir Wisconsin turi kiekvienais 
metais visos valstijos parodą. 
Pati paroda vyksta įvairiose sri
tyse: mene, žemės ūkyje, pre
kyboje, pramonėje ir kt. Jau 
senas laikas kaip parodos vieta 
turi savo buveinę Milwaukee 

• mieste. Reikia pasakyti, kad 
lankytojų atvyksta iš visur, bet 
didelę daugumą sudaro vietiniai 
Milwaukiečiai. Vieta atrodo la
bai didelė, bet jau darosi per- 
maža. Planuojama parinkti di
desnę vietą ir pastatyti naujus 
pastatus, bet kol tai įvyks nau
dojamasi senomis patalpomis. 
Kad publika, apžiūrinėdama pa
rodą, .turėtų kur išsiblaškyti, su- 
ruošįama įvairių pramogų. Be 
to, šiltomis dienomis žmogus iš- 
trokšta ir išalksta. Troškulį čia 
malšina savo paviljonuose: Mil
ler, Schlitz, Pabst, Blatz ir kiti 
bravorai.

šiais metais paroda vyko rug
pjūčio 14 iki 23 dienos imtinai, 
žmonių praėjo virš 934,000. Tai
gi, kiek mažiau negu pernai, nes 
pasitaikė dvi blogesnės dienos, 
žmonių susirenka daugiausia 
vakarais, kai gr.žta iš darbo. Vi
sur matyti ir jaunimo ir senes
nio amžiaus žmonių. Karuselės 
pilnos sukasi, jaunimas krykš
tauja. Toliau įtaisytas kalnas, 
nuo kurio ir jauni ir seni su ma
lonumu šliuožia žemyn, čia kli
entų netrūksta: vieni lipa į kal
no viršų, o kiti šliuožia žemyn. 
Dešinėje pusėje kalno stadionas, 
kur vyksta automobilių lenkty
nės. Keliasdešimt tūkstančių 
stebi jas. Kai kurių veiduose di
delė rimtis, — mat, jie susilaži
nę su draugais už vieną ar kitą 
automobilį.

Apie pietus vyksta paradas: 
karietose važiuoja Wisconsin 
karalienė,.© po jos seka kitų sri-

čių karalienės. Nupenėti arkliai 
nenurimsta karietose, jų plau
kai iššveisti blizga saulėje. Mu
zikantei griežia maršus, o jau
nimas bėga paskui. Užsukame 
į prekybos skyrių. Čia visako 
pilna. Vieni parduoda, o kiti per
ka. Pro kai kuriuos skyrius ten
ka praeiti iš tolo, kad šeimos 
nariai neužsigeistų pirkti. Pirk
ti yra ko: laikrodžiai ciksi, min
ką kailiai žvilga ir t. t. Geres
nis pasirinkimas negu Lietuvos 
jomarkuose. Toliau užsukame 
į “Penny’s fashon show”, čia 
demonstruoja vieną suknelę gra
žesnę už kitą'. Kad šeimos na
riai nesusigundytų, skubiai iš
vadinu laukan.

Užsukame į Manufacturing 
and Marketing pastatą, čia de
monstruojami treileriai (prie
kabos) vieni geresni už kitus. 
Aiškintojai taip moką įkalbėti, 
kad žmogus imtum parduotum 
savo namą ir gyventum treile- 
ryje. Bet mes nesusigundėme. 
Toliau sekė įvairių rūšių maši
nos žolei nupjauti. Užsukome 
ir pas American Motors: čia de
monstruojama naujausi mode
liai. žmonės iš vieno automobi
lio sėda į kitą, lyg kad norėtų 
pirkti. Daugiausia domisi jau
nimas.

Prasukame pro veteranų pavil
joną ir išvystame taip mums 
mielą trispalvę. Prislenkame ar
čiau : ogi lietuvių skyrius. Chru
ščiovas su ranka užsimojęs šau
kia ir grasina palaidoti Ameri
ką. O po juo užrašas: Neleis
kite palaidoti Amerikos, .žmo
nėms tas padaro labai didelį įs
pūdį.

Toliau iškabintos fotografijos 
komunistų atliktų žudynių: Pra
vieniškėse, Telšiuose, Kaune ir 
kitur. Po paveikslais užrašas: 
“Riots and restruction helps

ITot. Vaclovo Biržiškos

Nauįai pasirodžiusios knygos autorius Antanas Gintneris kalba paštininku gegužinėje, kviesdamas įsigyti knygą, ku
ri yra 508 psl.,'iš I Pasaulinio karo laiky— 1914-1918 metę laikotarpio. Tai jo ir kity žmonių atsiminimai apie 

karą. Matyti dalis sveč.p, kurie įdomiai klausosi.

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.iK), 

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

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
•

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

communist”. Žmonės etiki, kad 
taip komunistai galėjo atlikti. 
Matėsi didelis paveikslas, vaiz
duojąs šiandieninę pasaulio pa
dėtį: vienoje paveikslo pusėje 
vaizduojama kaip komunistai su 
tankais ir kitais ginklais užim
tuose kraštuose žudo žmones. 
Kitoje paveikslo pusėje: JT su
teikia nepriklausomybę dar nie
kad nebuvusioms laisvomis tau
toms, o viduryje stovi žmogus ir 
į nieką nekreipia dėmesio. Tuo 
kart ir pagalvojau: kad jau ir 
daug lietuviu į nieką nekrei
pia dėmesio: sėdi savo name
liuose, žiūri televizijos ir gurkš
noja pasigardžiuodami alutį, o 
kas darosi aplinkui, tai jiems 
nebesvarbu. '

Priekyje stovi stalas sū liau
dies išdirbiniais, keramika ir 
gintaro išdirbiniais. Be to, gar
bingoje vietoje stovi pastatytas 
aliejiniais dažais pieštas pa
veikslas Vytautas prie Juodųjų 
jūrų, žmonės šituo skyriumi la
bai domėjosi. Kai kurie net pa
reiškė, kad tai yra vienas iš 
geresnių paviljonų šitame pasta-

nėjimuose ar susirinkimuose, tų žiaurumus. Kaip matote, tam 
Pagaliau ir plačiajai amerikie- gali patarnauti valstijų rengia- 
čių masei parodykime komunis- mos parodos. J.

1970 Plymouth-Duster
Chafer 2-Door

KAINA nuo ?1.995-<”
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 

Pigus leidimas.

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

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Pasiteiravus paviljono tvarky
tojų, kiek žmonių čia praėjo, bu
vo gautas atsakymas, kad ma
žiausiai virš 100,000. (per de
šimt dienų).

Atidarydamas parodą Wis
consin valstijos gubernatorius 
Knowles pareiškė norą šitame 
paviljone nusifotografuoti ir bu
vo su lietuviais nufotografuo
tas. Reikia pasakyti, kad lietu
vių paviljonas atliko didelį už
davinį amerikiečių tarpe. Dau
gelis jų pamatė savo akimis iš 
fotografijų komunistų žiauru
mus. Ogi kas pasidarytų, jei
gu kiekvienos valstijos parodo
se šitokio paviljonai būtų įruoš
ti. žinoma, kad šitas turėjo bū
ti padaryta 10 ar 15 metų anks
čiau. Juk mes turime daug or
ganizacijų. čia turėtų griebtis 
darbo šauliai ir bendruomenė. 
Užtenka verkšlenti savuose mi-

EXCELLENT CORPORATE OR SYNDICATE 
OPPORTUNITY

A buy of the month
DURANGO, COLORADO

3,600 —ACRE RANCH

5 miles highway frontage, 5 .miles creek front Hea
vily wooded, pine, aspen, excellent water? Low down 

payment 15 years balance.

Write D. H. BEUCLER, owner.

7465 East Osborne Road, Scottsdale, Arizona 
or call (602) 946-3439

Liet paštininkų gegužinė Marquette Pk
Lietuvių paštininkų sąjun

gos valdyba rugpiūčio 23 d. 
Marquette Parke surengė tra
dicinę paštininkių gegužinę, 
kuri praėjo su nepaprastu pa
sisekimu ir kultūriniu pasiro
dymu. Kadangi diena pasitai
kė labai graži ir šilta, tai prisirin 
ko daug buv. Lietuvos paštinin 
kų — pašto, telegrafo, telefono 
ir radijo tarnautojų, kurių 
dauguma priklauso pačiai są
jungai. Kiti buvo kaip stebėto
jai, svečiai ir jų artimieji — 
giminės ir pažįstami. Tai su
darė didelį skaičių asmenųi, 
kurie prie ežerėlio ir medžių 
pavėsyje įdomiai praleido va
saros sekmadienio kultūrinę 
popietę.

Pobūvį pradėjo sąjungos vi- 
cepirm. A. Gintneris, praneš
damas apie atliktus buv. pašti
ninkų kultūrinius darbus, o 
ypač pabrėžė savo atsiminimų 
knygos, pavadintos “Nuo kri
vūlės iki raketos” išleidimą ir 
sėkmingą jos platinimą. Iki 
šiol paliko jau vos pora šimtų 
egzempliorių, kurie greitai 
mažėja. Todėl buvo mestas šū
kis, kad paštininkai išleistų ir 
antrąjį tomą, nes medžiagos 
yra pakankamai, tik reikalin
ga ją surinkti ir parodyti savo 
kruopštumą. Ta proga jisai 
kalbėjo ir apie kitą knygą, ku
rią paruošė ir jau išleido šiomis 
dienomis. Ji pavadinta “Lietu
va caro ir kaizerio naguose”. 
Tai 1914 —; 18 m. I Pas. karo jo 
ir kitų žmonių atsiminimai. 
Knyga yra storoka su daugybe 
nuotraukų ir gražiai įrišta kie
tuose viršeliuose. Ji sudaro 
508 pusi. 6x9 didumo. Knyga 
buvo vietoje parodyta ir tą pat 
dieną jos buvo išplatinta apie 
100 egzempliorių. Ten pat bu
vo parduota ir dešimt pašti
ninkų atsiminimų knygos. Ke
liolika asmenų — knygos pre
numeratorių — jas vietoje at
siėmė.
Vėliau kalbėjo spaudos dar
buotojas Jurgis Janušaitis? Jis 
palietė paštininkų šeimos soli
darumą ir vieningumą bei pa
ryškino minėtų knygų turinį ir 
jų aprašymus. Ta proga jisai 
sveikino darbštųjį savo kole
gą, kuris tą darbą atliko. Pri
tarė ir antrojo paštininkų atsi
minimu surinkimui ir išleidi
mui. Kai kitos žinybos nieko 
nedaro, tai paštininkai dirba 
dvigubai.

Balfo centro valdybos gen. 
sekr. Alb. Dzirvonas pasidžiau
gė, kad tokius kultūrinius dar
bus atlieka kaip tik darbštūs ir 
energingi darbuatojai, kaip 
Jurgis Janušaitis ir Antanas 
Gintneris. ,Tai sveikintina ir 
girtina. .

Pulk. K. Ališauskas, peržiū
rėjęs minėtą I Pas. karo atsi
minimų knygą, pareiškė, kad 
sveikina jos autorių. Tai yra 
padarytas geras darbas, kuris 
bus reikalingas isorijai, nes 
yra surinkta labai daug doku
mentinės karo 1914 — 1918 m.

laikotarpio medžiagos — iki 
1000 vietovių ir pavardžių.

Vėliau buvo knygų įsigijimo 
ir pramogos laiko tarpas, kuris 
tęsėsi iki vėlumos — saulėly
džio. Tai buvo tikra kultūrinė 
popietė pas paštininkus!

Svečias'

"NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’' 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

laikus, 
ir laumės 
Taukus...

$• Petersoniene
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

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

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

2. Vanda Frankienė. Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaųs iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, 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. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.,-$1,00.’
6. Tyrudis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikūs 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti: padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių 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 savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga '

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠWCIŲ TAKAIS
< - 100 didelio formato psl., daug paveikslų. 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:

1739 S. Halsted St., Chicago, DI. 60608

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupyki te!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

NSURi

I.

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 Indillal 
Apdrausti IM $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Adlai Stevenson III rengiasi rinkimams
Adlai Stevenson III, garsaus Amerikos politiko, bu

vusio Illinois valstijos gubernatoriaus ir demokratų par
tijos kandidato į prezidentus Adlai Stevenson II sūnus, 
rengiasi rinkimams. Jis kandidatuoja demokratų .parti
jos sąrašu į JAV senatą. Dabartiniu metu Adlai Steven
son III yra Illinois valstijos iždininkas.

Demokratų partijos kandidatas turi galimybės lai
mėti Illinois valstijos atstovybę JAV senate. Palyginus, 
ne labai seniai jis laimėjo Illinois valstijos iždininko vietą 
didoka balsų dauguma. Mirus sen. Ev. Dirksenui, Illinois 
gubernatorius paskyrė R Smithą senatoriaus Dirkseno 
terminui baigti. Artėjančiuose rinkimuose R. Smith yra 
respublikonų partijos kandidatas į JAV senatą. Sen. 
Smith gavo daugiau balsų negu kiti respublikonų parti
jos kandidatai, bet Įvairūs apklausinėjimai rodo, kad 
jam vis dėlto bus labai sunku laimėti rinkimus, nes atro- 
do, kad Illinois valstijoje demokratų skaičius vis dėlto 
yra didesnis, negu respublikonų. Jeigu Adlai Stevenson 
III pajėgs gauti visų demokratų balsus, tai jis laimės. 
Bet jeigu dalis demokratų arba demokratiškai nusitei
kusių piliečių jam savo balsų neduos, tai dar nežinia, 
kaip gali hūti.

Praeitą antradienį, rugs. 1 d., Chicagos didmiestyje 
esančiame Adlai Stevenson- III rinkiminiame centre, 
buvo sušaukta Įvairių laikraščių atstovų sueiga, kurios 
metu spaudos atstovai turėjo progos susipažinti su pačiu 
kandidatu ir paklausti jo, kokios politikos jis išrinktas 
Į senatą, laikysis Įvairiais vidaus ir, svarbiausia, JAV 
užsienio poHtikos klausimais. ,

Kviestų žmonių skaičius buvo nedidelis, dauginusia 
ne anglų kalba leidžiamų laikraščių atstovai, todėl kiek
vienam, kuinam rūpėjo, buvo progos ne tik asmeniškai 
su Illinois valstijos iždininku susipažinti, bet ir išsikal
bėti. Bendro pranešimo sukviestiesiems kandidatas Į 
senatą nepadarė, bet mielai atsakinėjo Į paklausimus. 
Atsakymus papildė gausūs ir energingi kandidato pata
rėjai ir patarėjos.

Buvęs sen. Paul Douglas yra vyriausias Adlai Ste
venson IH rinkiminės kampanijos patarėjas. Paul Doug
las, kaip žinome, buvo artimas buvusio JAV ambasado
riaus prie Jungtinių Tautų Adlai Stevenson II bendra
darbis, Įvairių svarbių Įstatymų autorius, mokėjęs tuos 
Įstatymų projektus pravesti kongrese. Stevenson III pa
tarėjas yra labai gerai susipažinęs su Amerikos užsienio 
politika, nes jam teko glaudžiai bendradarbiauti su pre-:

Daug kas nori turėti gražius, 
didingai skambančius vardus ir 
pavardes, šio noro neišvengė ir 
bolševikų vadai: Vladimir Ulja^- 
nov pasirinko pavardę “Lenin”, 
Josifas Džiugašvili — “Stalin” 
ir t. t. Nuo jų neatsiliko ir lie
tuvis, pretendentas į vadus Kos
tas šeštokas. Todėl dar lietuviš
kai galvodamas, savo vardą pa
keitė DLK-čio Algirdo vardu, 
o pavardę — istorinio narsaus 
įPilėnų Margio arba Margėrio. 
Bet jo, vargšelio, niekas nei rin
ko nei skyrė vadovauti. Todėl, 
užsigavęs žengė kitu keliu — iš 
Amerikos grįžo į okupuotą Lie^ 
tuvą Maskvos satrapams tar
nauti.

Nūn uolus sovietų tarnas Al
girdas Margeris, norėdamas dau
giau įtikti rusams, nerasdamas 
geresnio būdo emigracijoje esan
tiems lietuviams kuo nors už
čiaupti burnas, kad liautųsi skel
bę Lietuvai Sovietų Rusijos pa
darytas skriaudas, griebėsi per 
sovietinę spaudą melu įgelti, net 
tą melą savo autentišku para
šu patvirtindamas.

zidentais Rooseveltu, Trumanu, Eisenhoweriu ir Ke
nedžiu.

Pasikalbėjimų metu kandidatas į JAV senatų buvo 
paklaustas, kokios nuomonės jis yra ir kokios politikos 
jis laikysis pavergtų Rytų Europos tautų klausimu. Jam 
buvo primintas savo laiku Sumner Wells padarytas ofi
cialus" JAV pareiškimas, kuris nepripažįsta sovietų oku
pacijos Pabaltijo valstybėse ir nepripažįsta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prievartinio prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos. Jam buvo priminta, kad JAV kongresas pri
ėmė Pavergtų Tautų išlaisvinimo klausimu nutarimą, 
prezidentui pasirašius tapusiu krašto įstatymu. JAV, 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos karo jėgos buvo at
šauktos iš visų kraštų, kuriuose karo metu jos buvo rei
kalingos. Tų valstybių karo jėgos pasilikusios Vokietijo
je ir keliose kitose strateginėse vietose. .Tuo tarpu Sovie
tų Sąjunga neatšaukė savo karo jėgų iiei iš vienos vals
tybės, kurion karo eigoje rusai buvo įsiveržę, jei ne
skaityti Irano, iš kurio prezidentas Trumanas juos pri
vertė trauktis.

Adlai Stevenson III \ šiuos klausimus labai gerai su
pranta. Karui pasibaigus turėjo būti pasirašyta taikos 
sutartis ir visų valstybių karo jėgos turėjo būti atšauk
tos. Amerika buvo pasiruošusi tai padaryti, bet jeigu ji 
viena tai būtų padariusi, tai kur šiandieną. vakarų Eu
ropa arba kiti kraštai būtų atsidūrę. Iš kitos puses, Ame
rikos karo jėgoms užsieniuose laikyti išleidžiamos ne
paprastai didelės sumos. Adlai Stevenson- III ^pripažįsta 
pagrindinius JAV užsienio politikos principus, kiekvie
na tauta, be jokios užsienio intervencijos, tūri teisę tvar
kyti savo reikalus, bet tuos principus šių dienų pasaulyje 
reikia įgyvendinti

Adlai Stevenson III prižadėjo pavergtų tautų klausi
mu padaryti principinį pareiškimą, kurio jis laikysis, kai 
bus išrinktas į senatą. Amerikos lietuviai laukia demo
kratų partijos kandidato į JAV senatą žodžio. Lietuviai 
labai gerai pažino Adlai Stevenson II, kandidato-tėvą. 
Jiems rūpi patirti, ar sūnus laikysis tėvo prmeipų, ir ar 
'jis užtars pavergtuosius.

Sovietų Vilniuje lietuvių kal
ba leidžiamosios “Tiesos” 1969. 
III27,4 psk yra Margėrio straip
snis “Kas atskyrė Lietuvą nuo 
pasaulio?“ Sakoma, kad skęs
tantis ir už šiaudo griebiasi. Tad 
ir Margeris, norėdamas Maskvai

“Nors imk ir plyšk iš juoko, 
skaitydamas “vaduotojų” spau
dą, kurioje Jie be atvangos kar
toja, kad tarybinis gyvenimas 
“atskyrė Lietuvą nuo pasaulio”. 
Juk toks vęju ir melu pamuštas 
teigimas neturi nei dabartinio 
nei istorinio pagrindo. Istorija, 
nenuginčijamai patvirtina, kad 
Lietuvą nuo pasaulio buvo at
skyręs Hitter is...”

Kažin ar kas tikėjosi tokio 
kvailo Margėrio tvirtinimo? Ti
krai tai girdint “nors imk ir 
plyšk iš juoko”. Ir tą pasakė 
žmogus, turįs daktaro laipsnį.

Kad Sovietų Rusijos despo
tas, slaptai susitaręs su Hitleriu 
1939.VI1I^3 ir IX.28 pasidali- 
no Lenkijos ir Pabaltijo valsty
bėmis, kad Sovietų Rusija 1940. 
VI. 15 Lietuvą okupavo ir nuo 

viso pasaulio atskyrė, Margė
rio nė žodeliu neužsiminta.

Jokie istoriniai dokumentai 
netvirtina, kad Hitleris Lietuvą 
nuo pasaulio atskyrė, bet doku
mentai tvirtina, kad Hįtleris su 
Stalinu negalėdamas pasidalin
ti grobiu, jau atskirtą Lietuvą 
iš sovietų atkariavo ir pasiskel
bė Lietuvos išvaduotoju.

Atrodo, kad Margeris iš dide
lio rašto išėjo iš krašto. Jis ne 
taip supranta pasaulį, kaip visa 
žmonija. Va, kaip jis supranta:

“Reikia sakyti iš širdies, kad 
-Lietuva dar niekada nebuvo taip 
glaudžiai suartėjusią taip susi
draugavusi su pasauliu, kaip da
bar, — ypač pažangiuoju, lais
vuoju ir šviesiuoju pasauliu. Jos 
socialistinė draugystė, meilė vi
so pasaulio žmonėms, nuošir
džiausias troškimas ir siekimas 
taikos yra visiems žinomas...”

Tai tokia Margėrio tiesa. Jam 
sovietų pavergtasis pasaulis yra 
pažangusis, laisvasis ir šviesu
sis. Lietuvos socialistinė drau
gystė, jo supratimu, — lietuvis' 
turi dirbti, maitinti ir rengti 
“vyresnį brolį” (rusą). Lietu
vos meilė viso pasaulio žmonėms, 
išskiriant pavergėjus, žinoma'; 
trokštama ir taika, tik ne su so
vietais, kol jie laiko ją okupavę 
ir išnaudoja.

Koks vargšas tas Kostas šeš- 
tokas-Margeris, jau jis neteko 
ir sąžinės; ir garbės. Tik paskai
tykime, ką jis tauzija, tai su
prasime, jog jis pasigailėjimo 
vertas.

“Labai svarbu: kas sugrąži
no ją (Lietuvą, JM) į pasaulį?

Tarybų Sąjunga! Tai žino 
kiekvienas, kurio smegenys nėra 
sukoneveiktos keršto prieš so
cializmą, pažangą, šviesą ir tie
są...”

Gaila, bet jau šio žmogelio 
smegenys tikrai sukoneveikti. O 
ko gi verti šie šeštoko-Margerio 
žodžiai:

“štai kaimas, kurį “vaduoto
jai” visaip šmeižia. Koks ne
gudrus, koks žioplas melas! Lie- 
.tųvos kaimas šiandien taip aukš
tai yra pakilęs savo materialine 
gerove ir dvasine šviesa, kaip 
niekad dar nebuvo iškilęs per 
visą savo gyvenimą...”

Niekas Lietuvos kaimo? ne- 
širieižia, tik primena pasauliui 
kaip jį okupantas išnaudoja. Jei-

Šių; metų rugpjūčio 26 d. 
Amerikos Lietuvių Teisininkų 
Draugia labai gražiai pagerbė 
dainininką Algirdą Brazį. Tą die
ną Silver Lake Country7 Club 
patalpose buvo surengta Golfo 
Diena ir vakarienė.

Vakarienės metu buvo pasa
kytos kelios kąlbos, laimėto
jams išdalinti trofėjai, o sve
čiams įteiktos dovanos. Bra
ziui buvo įteikta vertinga do
vana su puikiu adresu. (

Pradžioje diena buvo lietin
ga, bet vėliau prasiblaivė, sau
lė pasirodė, rasą nudžiovino ir 
leido golfą žaisli. Prisirinko 
didokas žaidėjų skaičius. Vie
niems pavyko, kiti tiktai pri
vargo. Užtat vakarienės^-metu 
apetitas jiems padidėjo.

Pirmiausia buvo pašaukti 
visi lietuviai teisininkai, uži- 
mantieji atsakomingas vietas 
dabartinėje administracijoje. 
Pasirodo, kad jų skaičius ne 
toks jau mažas.

Vėliau teisėjas Zuris, valsty
bės gynėjo Gibaičio padeda
mas įteikė dovanas geriausiai 
golfą žaidusiems vyrams ir mo

gu kaimas kiek pakilęs, tai tik 
lietuvių rūpesčiu, pastangomis 
-ir dideliu darbu. Laisvame pa
saulyje gyveną lietuviai savo 
tautą ir savo tėvų- .Lietuvą ne 
tik myli, bet ir darbais tą įrodo : 
savo tėvams, broliams, seserims 
ir kitiems lietuviams siuntinius 
siunčia, nepaisydami, kad . oku
pantas žvėriškus muitus lupa. 
Jiems pagalba reikalinga, tik 
apžlibęs Šeštokas-Margeris pro 
raudonus akinius Lietuvos kai
mą mato gerove, šviesa ir tiesa 
pertekusį. Kodėl jis tame“per- 
tekusiame” kaime negyvena?
'■ Ką gi, šiam tipeliui kelio atgal 
nėra, todėl turi taikytis prie 
“vyresniojo brolio” norų — turi 
daryti tą, kas jam įsakyta. Da
bar Okupuotoje Lietuvoje turi
me du melo ir klastos daktarus, 
tai Kostą šeštoką-dr, Algirdą 
Margerį ir Juozą Žiugždą, už 
Lietuvos istorijos suklastojimą 
gavusį sovietinių istorijos mok
slų daktaro laipsnį be disertaci
jos. J. Mažiukas

tęrims, ir prabilo šitais žo- j 
džiais: ,

— Gerbiamieji Ponai ir Po- | 
nios, prisiekusieji teisėjai ir į 
teisėjos,

Šiandien jūsų žiniai perdiio- | 
du teisiamąjį Algirdą Brazį, ( 
Jis yra lietuvių kilmes, augin- j 
tas pagal lietuviškus papročius, | 
bet jis yra amerikietis iki gy
vų kaulų; Jis yra laimingai ve- Į 
dęs labai malonią Aldoną, yra 
tėvas dukterų Beverly, Donna, į 
Marilyn ir Susan. Jis jau turi į 
anūkų, bet dar ir jo tėvai yra į

Savo laiku jis studijavo teisę 
Kent ir DėPaul teisių mokyk
lose, bet vėliau įsitraukė į dai
nos meną ir pasirinko kitą kar 
jerą. Labai mažai tereikėjo, 
kad Algirdas Brazis būtų buvęs 
teisininkas, bet jį pavergė mu
zikos pasaulis. Kai jis debiu
tavo New Yorke, Carnegie sa
lėje buvo du traukinio vagonai 
lietuvių iš Chicagos, kurie 
smarkiai jam plojo. Išgarsėjęs 
Chicagos. Operoje,. San Carlo ir 
New Yorko Lyric Operoje, jis 
buvo pakviestas tapti Metropo-

3* 
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B 
litan Opera Company nariu. | 
Jis'ten dainavo visų mūsų | 
džiaugsmui ir pasitenkinimui, g: 

Bet jis nesitenkina vien mu- | 
zikos ir dainos darbais.. . Jis ji 
yra Illinois ir Indianos Lietu- i 
viiį Vyčių pirmininkas, jis dir- g 
sba ir kitose organizacijose. Aš S 
JĮums — teisėjams šį Amerikos g 

lietuvį, kurį lietuyiai teisiniu-K 
kai nutarė pagerbti, pristataū. S

Teisėjas Zuris tada .paprašė 
draugijos pirmininką adv. Paul 
Smith tarti žodi. g
- Adv. *PaūI Smith priminė su- 
širinkusiems,. kad šis susirin- B 
kimas vyksta Lygiųį Moterų,« 
Teisių Dieną. Pįkietuoja mo- | 
terys ne vien vidumiestyje, bet | 
yra pora ir prie mūsų salės. Jos ’ 
nepatenkintos, kad šiandien 
męs pagerbiame ne moteriškę, 
bet visiems lietuviams gerai 
pažįstamą dainininką Algirdą 
Brazį.

Kaip teisininkas, jis visų aki
vaizdoje išklausinėjo Brazio 
vardo ir pavardės, o vėliau Įtei
kė jam specialiai paruoštą len
telę, kurioje buvo pasakyta, 
kad dainininkas pagerbiamas 
už jo darbą lietuvių kultūrai.

Adv. Smith palinkėjo Bra
ziui ir toliau daryti geros įta
kos į lietuvių jaunimą ir skirti 
savo energiją lietuviams ir jų 
kultūrai. Teisininkas

(NAUJIENAS
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(Kalba, pagal autoriaus pageidavimą, 

palikta originali. — Red.)
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Netoli pūdymo vartų apsis toj ava. Atsi- 
sėdava ant žemės. Maži vabalėliai žolėje 
bėginėja. Ir skruzdžių yra, bet nedaug, 
nereikia bijoti. Skruzdės yra piktos, jos 
įkanda skaudžiai. Kiti vabalėliai nieko ne
daro.

Vis žvilgčiojava į Rupšio pastauninko 
pusę. Iš ten turi parvažiuoti papūniai.

Rupšio pastauninke pasirodo moteris. 
Atsikelia karkles ir vėl užkelia. Jau eina 
per mūsų pastauninką. Platus sijonas vos 
nesiekia žemės. Tai Slaponkienė! Ir ji iš 
turgaus pareina, pėsčia. Susirūpinusi to
kia visuomet, nelinksma, skubanti.

— Kon če dėrbatau? — pasako ji mu- 
dum praeidama.

— Papūnių lankau, — atsakovu jai.

Nieko daugiau nebesako ji, nė į mudu 
-nebeveizi, pirmyn nuskuba, savo sijonu 
baltą smėli šluodama. Atsikelia karkles į 
pūdymą ir vėl užkelia, lipa į kalną skar
džio takeliu, pro ąžuolą, pro koplytėlėje 
sėdintį Dievalių. Ant kalno jau ji, jau ma
žėja, nyksta, galva besimato, ir visai dings
ta. Mūsų kieme pradeda loti Stumkė. Tuo
jau ir Cimbalio balsas pasigirsta. Jiems at

siliepia tolimi šunys kažkur Božiuose. Ir 
gera valandėlė ^praeina, -kol Stumkė su 
Cimbaliu loti baigia.

Rupšio pastauninke staiga išdygsta ve
žimas. Dabar jau vežimas,' nebe pėsčias 
žmogus. Iš tolo pažįstava Vasylius. Juo
kiasi juodu,, kai.mudu pamato, sako:

— Ar papūnių laukatau? Nabiparva- 
žious. Žydą so plautes užmušė.

Žinovą, 'kad erzina, kad ^papūnių nie
kas neužmušė. Eliozis dar priešinasi:

—Naužmušė, parvažious.
Vasyliai nuvažiuoja. Vėl tikgalvos.be-, 

simato,’ vėl visai pranyksta. Ir vėl Stum- i 
kė su Cimbaliu loti pradeda. • -|

Pagaliau! Antai mūsų arkliai Rupšio 
pastauninke! Juodoji su Bėrąja! Jr Papa, 
su savo margu burnosu apsivilkęs, ir Ma
ma šalia jo!

Pasileidava bėgti kiek išgalėdami!. Ėli- 
ozis greitesnis, aš toli pasilieku. Kai pri
bėgu, jis jau vežime. Tuojau kabinuosi ir 
aš. Užilsęs esu, puškuoju, kai jau viskas 
baigiasi, o Eliozis greitai pasakoja dienos 
naujienas. Papa geras yra, ir Mama gera, 
ne tokie kaip namie.

Iškylame ir mes ant kalnelio, pro sė
dintį Dievalių, ir risčia nugirgždame pa
kalniui, tais dviem baltais smėlio takeliais. 
Arkliai bėga galvas nuleidę, kartais gar
siai nusiprunkšdami. Dešinėj už apluoko 
matosi kiemas su baltomis gonkomis ir 
balta koplytėle. Ir Stumkė su Cimbaliu jau 

loja, bet loja kitaip. Linksniai juodu dabar ' 
loja. Ir juodu laukė papūnių parvažiuo
jant Visi jų; laukė, visas pasaulis laukė. 
Ir džiaugiasi visi, kad parvažiavo.

— Papa, jug aš jau esu septynium me
tų?

— Jau esi, — trumpai atsako Papa, nė 
nepaveizėdamas i Eliozį. Padeda jis šiau
dų glėbį dviem karvėm, prie sienps pririš
tom, ir eina lauk iš karvininko. Jam įkan
din skuba Eliozis, po jo aš. Visi trys su
einame į daržinę. Papa pasilenkia prie 
šiaudų, rankas išplėtęs, ir vėl didelį glėbį 
apkabinęs turi. Ir atgal į karvininką eina, 
o mudu jam iš paskos bėga va. Nueina jis 
tolyn į tamsą ir padeda ten šiaudus kitom 
dviem karvėm. Ir vėl grįžtame visi į dar
žinę. Ir taip daug kartų kartojasi. Pačia
me viduryje tvarto prie užėdžio surišti sto
vi veršiai. Ir jiems ėsti atneša, paskuti- 
niems. 0 kai išeiname dabar iš tvarto, 
Papa uždaro duris ir užsklendžia jas su 
skląsčiu.

I daržinę vėl vis trys sueiname. Papa 
dabar peša šieną. Pešeklis kumpas, slydus 
toks ir baltas — net tamsoje blizga. Tru
putį pasilenkęs, vieną koją atgal atspyręs, 
duria Papa pešeklį į šieno galą ir traukia, 
duria ir traukia. Apačioje ant žemės kren
ta šienas, vis daugiau ir daugiau. Jau ir 
didelis glėbys prikrenta. Paskutini kartą 
įduria pešeklį ir nėbeištraukia. Atsikišęs

1 lieka jis ten tamsoje baltuoti. Papa pasi
lenkia, rankas išplėtęs, ir atsitiesia, ir di-
delį glėbį šieno prie krūtinės prispaudęs 
laiko. Dar pasipurtina, kad pakeliui ne
išsibarstytų, ir eina į aviniuką.

Kai aviniuko duris atidaro, avys bliau
ti pradeda. Labai nelaimingos atrodo, bai
siai išalkusios yra. Aukštas slenkstis į 
aviniuką, bet Papos kojos ilgos. Nė nesus
tojęs peržengia jį ir nueina tolyn. Ir pra
deda dėti šieną už gardies. Mudu perlipa-, 
va slenkstį, bet tolyn neinava. Atsisėdava 
ir veiziva.

Ilgas aviniukas, ir ilga gardis prie sie
nos pririšta, su atkragintu viršumi. Už tos 
gardies skleidžia Papa glėbį šieno, o avys1 
tuojau stoja Į eilę ir pradeda ėsti. Jos vis 
dar tebebliauna, jau ir ėsti pradėjusios.

Labai šilta aviniuke. Papa ateina prie 
mudviejų, pastovi dar valandėlę, pasi
veizi į avis, paskui sako:

— No, ckem uždarytė daržėnies, ėr 
csma numei.

Uždaro aviniuką, ir avelės palieka vie
nos tamsoje beėdančios. Kai grįžtame prie 
daržinės, joje dabar dar tamsiau. Aš jau 
kimbuosi į Papos kelnes. Jis sako:

— Ar jau bėjė? Kad paplieštakis napa-^ 
gruobtų? Paplieštakis su derėku. Klecką 
įsėkondės. Klecką pliopį tavi kopt, ėr 
daly biegtč nešėns.

Uždaro jis duris, ir ta baisi tamsa pra
nyksta. Pasidaro geriau. Nors visi laidario 

pasieniai tamsūs jau yra pasidarę. O tam- ? 
soje kažkas tuojau ir tūno, koks Laužys. | 
Aš tai jaučiu visu savo kūnu.

Išeiname iš laidario ir užkabiname jo • 
dureles. Balta žiema sodyboje. Daržo tyo- į 
ros tik mietai iš vėpūtinio besimato. Bet | 
šilta, mes esame be pirštinių ir kailinius į 
atsisagstę < ’ A 1

— Speigs atsėmetė, — pasako Papa.;. į,
Paima jis mudu už rankų, ir einava vi-.* 

si trys į trobą. Jis labai didelis^ viduryje, Į 
o mudu mažu jam iš šalių.

(Bus daugiau)

J«u pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga 

Magiškuoju kilimu
334 puslapiai. — Kaina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 
gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.-

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, « 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLiS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: 

Rezid. telef.: 
Kasdien nuo 

nuo 7 iki 9 vaL 
Ligonius priima

žiedeliai senosios kartos

PRospect 8-3229 
WAIbrook 5-5076

vak. Tree, uždaryta, 
tik susitarus.

Rn. t«l. 239-4683

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

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Pnima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

(Anelę Bimbienę išlydėjus)
Toks jau nepakeičiamas gy

vybės dėsnis: kiekvieną rude
nį nuvysta žiedai, pagelsta la
peliai ir nunokusių vaisių sėk
las priglaudžia žemė žiemos 
miegui, kad sekančio pavasa
rio saulė jas vėl prikeltų nau
jam ir gal dar gražesniam gy
venimui. Ta didžioji gyvybės 
ir mirties kovos misterija, ta 
nuolatinio atgimimo mįslė am
žiais stebina inus.

DR. S. B1EZ1S
felefu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai,’ Med. Ban
dažai Spacial! pagalba kojena 
(Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef-1 PRospect 6-5084

OR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS. '

antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
2709 W. 51st STREET

Tel.: GR 6-2400
/ai. pagal susitarimą: Pinti., ketv. 
i—4, 7—9„ antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—2 vaL

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš Įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Tek: FRontier 6*1832

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

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

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EiSiN - EISiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

BADINSKASl i

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso te!.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tol. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad.. ketvirtai., 5—8,

Ofiso tei.: HE 4^1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801. j

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC^ 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
?. iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

150 DOL. PIGIAU j
SPALVOTA TV

RADIJAS PATEFONAS

Nors labai liūdna ir graudu, 
bet negalima prasilehkti su 
faktu, nematyti, kad senųjų 
ateivių tvirtos eilės jau labai 
praretėjo ir nuolat eina retyn. 
Tai vieną, tai kitą vis išlydim 
į nežinią.

Štai, rodos, dar taip neseniai 
(1964) tragiškai apleido šį gy
venimą daugeliui čikagiečių ge
rai žinomas Jonas Bimba su 
žmona, o dabar (VIII - 20) gau 
sus. būrys žemiečių bei draugų 
ir kaimynų palydėjo į Lietuvių 
Šv. Kazimierio kapines jo bro
lio Juozo Bimbos žmoną Anelę 
Jasiūnaitę-Bimbienę, gimusią 
Kavolių kaime, Panemunėlio 
valsčiuje, Rokiškio apskrityje.

Teko pamatyti jos vestuvinį 
paveikslą. Būta tikros gėlės. 
Ir, matyt, mokėta gražiai su
gyventi su visais. Nes eilinių 
žmonių laidotuvėse toks dide
lis palydovų skaičius ne dažnai 
esti. Tai paminėjo ir kunigai 
atsisveikinimo kalbose, pasa
kytose bažnyčioje ir kapuose. 
Ją lydėjo giminės, draugai, 
kaimynai ir didelis skaičius jos 
ir Juozo Bimbos žemiečiu — 
rokiškėnų, įvairių žmonių, vi
sų mūsų lietuviškų laikraščių 
skaitytojų. Lydėjo gražiai, su
tartinai, kaip ir tinka tokiais 
atvejais...

— Senoji karta palydi pas
kutinius savo narius... — bu
vo pasakyta vienoje kalboje. 
Ir, tikrai, graudu buvo žiūrėti 
į jos drauges, Dariaus - Girėno 
Auxiliary Posto legionieres, 
dedančias raudonas rožes 
karsto.

ant

2512 W. 47 ST. — FR 6-1993 .

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ Į
,1__________________________________ _ii
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadieni 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 į visus Amerikos 

į miestus arba bet kurią vietą pašau- DR. FRANK PLECKAS jau ]aikas paduot. prašymus 
OPTOMETRISTAS Į ilgesniam vizitui Lietuvoje.

KAI,rą‘ LIETUVIŠKAI Jeigu, kas nori 1971 m. iškviesti
„ -A c1.o savo gimines iš Lietuvos, tai jau-da-

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 turį pradėti. Atvažiuokite ’ arba
Tikrina akis, pritaiko akinius ir [kreipkitės laišku, telefonu ar tele- 

“contact lenses” grafu šiuo adresu:
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree. Į Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71stxST.

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

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
ž 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

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

pagal susitarimą. Ooc wildlife has do defease

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

So please follow Smokey’s ABCs 
Always hold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: 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

SKAITYK "NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS žinias

Please! Only yon can 
prevent forest fires

them again. Crush all 
smokes deader

Will M Str
wind

wino

ISLAMO MfWFOtTV 
Of

. BRfNtON
uo

Kun. B. Sugintas

Susirinkimų ir parengimų

EUDEIKI

IAI į-
I

Neužilgo įvyks garsios jachtų lenktynės Amerikos Taurei laimėti. 
Australija jau 20 metų nesėkmingai bando laimėti šią taurę. Šiais 
metais australų komandai vadovauja jaunas jūreivis. Jo žmonos 
vardas —• Rasa. Jachtos turės padaryti 24.3 mylių kelią. Viršuje 

parodytas varžybų planas.

(PUTRAMENTAS)
n&o arba liūdesio valandoje 

gražiausios gėlės ir valiukai, antb 
pių papuošimai ir sezoninės

K>iHT 
JU&HM

FiMiSH

SlAftT

AM OF RACE

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už rugsėjo mėn.. Už
sienio gimnazijoms Š920. Vasa
rio 16 gim. — $700, Saleziečių 
gimn. — $200, ir Punsko gimn. 
— $20.

Tad išviso bus surinkta nuo

Laidotuvėse dalyvavo 
Balzekai (tėvas ir sūnus, 
mynai)r Dr. W. Kirstukas 
biškėnas), p. p. Janušaičiai, gal, 
keli kunigai, sesers duktė net 
iš Ąnglijos atvykusi ir daug ki
tų gerų žmonių.

Nustebau jų tarpe sutikęs 
taip daug rokiškėnų nuo Pane-, 
munėlio, Skapiškio ir žiobis- 
kid, nuo Suvainiškio, Čedasų, 
Svėdasų ir kitų vietų. Teko 
pasikalbėti su senu laikrašti
ninku K. Čepuku (kamajiškiu)’ 
Strumskiu, Žagariu, Didžgal- 
viu ir kitais rokiškėnais. Ma
čiau W. Mažeiki iš Ribokų, ši
lą iš Kavolių, Mėlynį, Zizienę 
iš« Martiniškėnų, Oną Gritę iš 
šetekšnių, Rudokų iš Jurkupių, 
Bobiną, Kalvelį, Greibų, Petri- 
lą, Bružienę, Rudokus iš Salų, 
Juk Kazakauską ir kitus, 
pagalvojau, 
nrti nemažą 
— klubą.

Nors buvo
mierinėse, bet apeigos atliktos 
gražiai, senoviškai, be netiku
sių naujoviškų prasimanymų. 
Anot K/čepuko: “... iškil
mingai ir laisvai palaidota”.

Visų palydovų vaišėmis gra
žiame pietvakarių restorane 
rūpinosi velionės vyras, jo sū
nus bei dukterys ir jos sesuo 
Paulina šlaustienė.

abu 
kai- 
(žio-

Ir 
kad galėtų suda- 
rokiškėnu rateli C

laidojama Kaži

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

APPitCAgvt A«f a: 
cttcte of SAMit 
ftADiUS from TKt 
social purpose

Atlont.c Ocean

4 BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 lr PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pridėjus $200 už spalių mėn.. 
plius $202,708 — bus išvi 
202,908.

— $202,708.
Vasario 16 gimn. — $151,020 
Saleziečių gimn. — 43,823 
Punsko gimnazijai — 2,890 
Vokiečių Vargo

mokykloms — 1,560
Mons. V. Mincevičiui — 1,415 
Lietuvių Fondui

per 2 metus — 2,000

Viso $202,708
Dar už š. m. rugsėjo mėn. pa

siųsta tiesiai Saleziečių perdėti- 
niui kun. Pranui Gavėnui $200, 
o dabar jau Į siunčiama $920 su
mų įeina ir $200 už spalių mėn. 
iki š. m. XI. 1 d.

— Lithuanian National Demokratic 
Club poatostoginis susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 9 diena 8 vai. v. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Visi nariai maloniai kviečiami da
lyvauti. Kviečia

J. Baličas, rast.

— Chicagos Lietuviu Našliy, Naš- 
liukiy Draugiško Klubo eilinis susirin
kimas Įvyks penktadienį, rugsėjo 11 
d., 8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Visi nariai ir narės pra
šomi gausiai susirinkti, aptarsime klu
bo bėgančius reikalus. Po susirinkimo 
įvyks draugiškas pobūvis su vaišėmis.

M. Urbei is, rast

— Utenos Apskrities klubo po 
mėnesių pertraukos mėnesinis susi-\ 
rinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 8 
d. 7:30 vaL vak. Vengeliauskienės 
svetainėj, 4500 So. Talman Avė. Visi 
nariai prašomi, atsilankyti, turime 
daug reikalų aptarti.

V. Juška, rast

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

GERALDASF. DA1MID

KiNYGA BUTKUS - VASAITIS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

j

Muziko Strokes atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
. . ' - • ’ < • '-r -7 1

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai.- Kaina $2.00.-r
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba
pa siunčiant'Money Orderį arba čekį tokiu adresu:

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

n ■L', VZ KJ,

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Baltas kaip berželis našlys 
lygiu žingsneliu plaukė nuo 
stalo prie stalo ir senovišku ro
kiškėnų papročiu šnekino kal
bino dalvvius ir teiravosi, ar 
visko užtenka. Jo tvirtas kaip 
ąžuolas sūnus budriai sekė vai
šių eigą. Jiems talkininkavo 
dvi mielos seserys, skaitlingų 
ir gražių šeimų motinos.

Malonu buvo žiūrėti j tą pui
kią šeimą, gražiai lietuviškai 
kalbančią. Ir dar lengviau ant 
širdięs pasidarė, kai baltutėlis 
našlys rankos mostu 'parodė 
viename pasienyje kukliai ir 
ramiai prigludusį, ant abiejų 
rankų pirštų nesuskaitomą, 
gražaus ir švaraus jaunimo bū
relį, nesulaukinėjusį, kaltū
nais neapžėlusį, ir tarė:

— Tai beveik visi mano vai
kaičiai. ...

Nors gėlės nuvysta, lapai pa
gelsta, bet mums lieka viltis.

Nemirsim, kol tėvai bus tė
vais... Kazys Toli finas

GERIAUSIA DOVANA
' $5.00.

$3.00
• $2.00

$12.00

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl___ _______________ _
3. M. Zoščeeko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. _______
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-

TUVA. 699 psl. ......... _________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl__ _
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

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

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. __________ $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. __________ ___ _

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

11.
12.

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

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

$130

$3.00 
$5.00 
$100

$6.00 
$3.00

$4.00 
$100 
$5.00 
$5.00

$10.00 
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$150 
$6.00

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ir darbai_____ __ _____ i......____ .
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASl ____ __ __
Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštai*;

viršeliais $2.00, kietais __________ _________:_____
Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl._________
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.__ ~._  ~
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. _ ____
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.’ 
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. _
Kipras Bielinis, TERORO IR' VERGIJOS IMPERIJA^

310 psl. ----------- ----—i---------- _____________L-i.____
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 

angliškai. ___ ___1__________________ ________
Pranys Aiženas, MARTYNAS JANKUS, biografija 294 psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl _ ____
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl ____

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba, gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas Čekiu arba money

orderiu, Šiuo adresu: t*

“NT A T1 1 T P XT A

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

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, Ū1. 60608

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITeS naujienose
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pjauna šimpanzė "Samantha" Miami'zoologijos sode žaidžia spalvotais 
pieštukais. Crandon Parko sodo vadovai išleido vaikams spalvosi

mo knygelę, kuri dalinama sodo lankytojams.

Vandos Frankienes - Vaitkevicienes
“Šokoladini Kiškelį” išvyniojus

tą ji mums padovanojo naują 
knygą — pasaką, gražiai ilius
truota Jūratės Eidukaitės.

Taigi, prieš mane “šokola
dinis Kiškelis”. Pasakos sun
kiai gali atsiremti Į esamą tik
rovę, kurią kitokio žanro vai
kų literatūroj madinga kelti. 
Vanda Frankienė - Vaitkevi- 

. čienė šią pasakos ir tikrovės 
problemą išsprendė gana vy-. 
kušiai. Kuris miesto vaikas nė
ra mates krautuvėse šokoladi
nių kiškių, o prieš Velykas jų 
milijonai. Tai tikrovė. Ir štai 
autorė tą tikrovę perkelia i pa
saką: kaip vienas tokhi šoko
ladinių kiškelių čia atsirado. 
Ir atsako: gi per savo didelį 
išdvkuma ir neklusnumą savo 
tėvams — kiškiams.

Jei kito žanro vaikų ir ap
skritai literatūroj didaktinis 
momentas nėra laikomas me
nine vertybe, tai pasakose, pa
gal tradiciją, tai kaip ir neiš
vengiama. “šokoladinio Kiš- 
kelio’’ autorė šią didaktinę pro
blemą labai lanksčiai išspren
dė. Didaktinis momentas Įves
tas, bet jis neperkrautas, o na
tūraliai išplaukia iš viso pasa
kos turinio.

Kalba labai sklandi, trumpa-

7 Prieš mane nauja vaikams 
£knyga — pasaka. Kiekviena 
tiokia nauja knyga džiugina, 
•kad mes vis dar turime kūrėjų 
pr kad štai vėl naujas grūdas 
įberiamas Į vaikų literatūros 
gruodą.

Vanda Frankienė - Vaitkevi- 
ĮČienė vaikų literatūroje nėra 
debiutante. Ji seniai jau žino-, 
ma kaip sceninių veikalų kūrė
ja mūsų vaikų teatrams, šį kar-

Į A. & L. INSURANCE & REALTY

t INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs automobiliu draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. '
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
----------- •

HOME INSURANCE

Call: Frank ZapoIIa 
3203% W. 95th 

GA 4-8654

iijtt hre ano Casualty Company

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VHKLOS 

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
’ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum

1 year certificate

Passbooks

5'/2% 
Investment 
bonus plan 

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

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

•/ 1 " ............. . n . <

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

< - ■ . __ - V
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sakė. Vaikams bus lengva skai
tyti. Knygos meninis apipavi
dalinimas geras ir ta prasme, 
kad yra daug erdvės, nėra per 
krovimo puslapiuose.

Leidėjas — Kazys Vaitkevi- 
didelis, pus- 
Spaudė Nau- 

Kaina $1.50.
Kiškelis” -

ėius. Formatas 
kiečiai viršeliai.

“šokoladinis 
graži dovana mūsų mažiesiems. 
Linkėtina, kad ji rastų savo 
vielą vaikų knygų lentynose.

Stasė Petersonienė

Melrose Parkas
LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PRADĖS MOKSLO METUS
Melrose Parko Lituanistinė 

mokykla mokslo m'etus prade
da 1970 m. rugsėjo 19 d'. 9 vai. 
Painokos vyks Sacred Heart 
parapijos mokyklos salėje — 
toje vietoje, kaip ir ankstes
niais ir praėjusiais metais. Mo 
kyklos vedėja A. Repšienė ir 
Tėvų k-to pirmininkas K. Valis 
prašo tėvus savo vaikus atvesti 
Į mokyklą. Kartu ir naujų vai
kų registracija. Visi lietuvių tė 
vų vaikai bus priimami i mo
kyklą, nors ir silpnai kalba ar 
ir visai nekalba lietuviškai. 
Mokyklos vadovybė dės visas 
pastangas ir nekalbančius lie
tuviškai vaikus išmokyti lietu
vių kalbos, šiais metais mo
kykloje bus mokytojai : Albi
na Kašiubienė, Ona Rakaus
kienė ir Antanina Repšienė. 
Kad nesusidarytų klaidžioji
mų iš toliau atvežusiems savo 
vaikus Į lituanistinę mokyklą, 
jos patalpas gali rasti tokiu ad
resu: Sacrad Heart Church 819 
N. 16th Avenue, Melrose Park, 
Ill. 60160. Mokyklos vadovybė 
tikisi, kad ir šiąis metais Į mo
kyklą sugrįš praėjusių metų, vi 
si mokiniai, bet susilauks ir 
naujų 'mokinių. Kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio pareiga sa
vo vaikus leisti i Lituanistine u Z
mokvklą.

TRADICINIS
VAKARAS /— KONCERTAS

Melrase Parko Lietuviu Ben
druomenės valdyba ir Lituanis 
tinės mokyklos Tėvų komitetas, 
kaip ir kiekvienais metais, mo
kyklą paremti rengia tradicini 
koncertą — balių, kuris įvyks 
1970 m. lapkričio mėn. 14 d. 
Eagles Hall 145 Broadway (ži
noma ir 19-tos gatvės vardu). 
Melrose Park, UI. Meninę pro
gramą išpildys operos solistė 
Izabelės Motiekaitienės daina
vimo studija, šokiams gros L. 
Bichnevičiaus orkestras. Va
karo — baliaus pradžia 7:30 
vai. vakaro. Koncerto pradžia
8 vai. vakaro, šokiai prasidės
9 vai. vakaro. Stalai po 10 as
menų. Vakarienės maistas bus 
namuose pagamintas: šviežias 
maistingas ir patenkins kiek
vieno ir labiausiai išlepintą 
skoni. Stalus rezervuoti ir kvie 
timus Įsigyti galima jau dabar. 
Reikia tik kreiptis Į Albiną Rep 
šį telefonu LI 4 - 3880 arba 
544 - 3880. Taip pat stalus re
zervuoti ir kvietimus Įsigyti ga
lima ir pas K. Juknelį paskam
binus telefonu FI 4 - 0820. Jie 
suteiks kiekvienam ir smulkes
nes informacijas ir pasitar
naus. Bendruomenės valdyba 
ir mokyklos Tėvų komitetas 
kviečia visuomenę jau dabar 
rezervuoti stalus i koncertą ir 
jame gausiai dalyvauti iš arti 
ir iš toliau, nes koncerto tiks-

kyklą. Įėjimas ir vakarienė — 
auka š7,50 dol. Studentams 
dol.

TAURUS KOVOTOJAS 
Už TĖVŲ GIMTINĘ

Valteris Vitartas gimė Ame
rikoje 1913 m. VIII. 28 Jam 
Lietuvos meilę Įskiepijo jo tė
vas Jonas ir motina Marija, ku
rie atvyko į Ameriką iš Lietu
vos prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Jo tėvas Jonas dirbo Įvai
riausius darbus, kol susitau
pęs pinigų pradėjo prekybą.

3
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HELP WANTED — MALE 

Darbininku Reikia
HELP WANTED — MALI 

Darbininku Reikia

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

Near North area.
Call MR. JOHNS

. . .S ____ .

MECHANICS
Immediate openings exist for men 
experienced in repair of heavy duty 
over-the-road trucks. Will work with 
transmissions, axles, brakes, front 

ends and electrical systems.
We offer journeyman wages, excellent 
working conditions and attractive 
fringe benefits. To arrange an inter
view, call: (312) 333-8700 or apply at: 

CHICAGO KENWORTH 
2120 W. 167th ST. 

MARKHAM, ILL. 60426
An Equal Opportunity Employer...

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

ABLE TO WORK A 
FEW EVES PER WEEK

Jis atidarė svaigiųjų gėrimų 
parduotuvę 1933 metais. Kai 
tėvas mirė 1962 m., sūnus Wal- 
teris perėmė prekybą, kuri va
dinama “WitorS Tavern”, yra 
714 Broadway,' Melrose Park, 
Ill. Kadangi Walteris Vitartas 
užimtas prekybos reikalu, tai 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Balfo šalpai, Lituanistinės mo
kyklos paramai aukoja: stam
besnes pinigų sumas. Jis pri
klauso Melrose Parko Bendruo 
menei ir Lietuvių Amerikos pi
liečių klubui. Jis turi geras pa
žintis ir Įtaką Melrose Parko 
miesto valdžioje ir padeda lie
tuviams sutvarkyti nesusipra
timus, ypač namų savininkams. 
Jo prekybos Įstaigoje susitiksi 
visus miesto pareigūnus, pra
dedant burmistru ir baigiant 
žemesniais. Walteri, nepailsk 
kovoje su komunistais! (kt)

: . WE CAN
Show you how to turn 

them into additional
■ family income.

CALL MISS LIND

764-5554

. 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. ZIVAD

SWITCHBOARD OPERATOR 
Experienced

Ask for Mr.-NATT.

PARK RIDGE HOTEL
' 825-1161

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

' Reply:
DE. 2-6454 ANNE.

— Rašytojo Anatolijaus Kai
rio 3 veiksmų vaidinimas “Du 
broliukai” yra spausdinamas M. 
Morkūno spaustuvėje.

— Kazimieras Brazaitis susir
go ir gydosi Hipes. veteranų li
goninėje, 556 kambaryje. Jis 
skaito ir remia daugelį lietuviš
kų laikraščių. .

— Karolis Cicėnas pardavė 
savo restoraną, bei likerių pre
kybą ir išvyko pasižvalgyti Į 
Arizonos valstiją. • Būdamas biz
nyje, jis prisidėdavo prie dauge
lio bendrų darbų, paremdamas 
juos dosnia ranka.

— Josefina Deksnis 
atostogas Kalifornijos 
je, ten aplankydama

praleido 
valstijo- 
daugelį 

pažįstamų ir savo sūnų įJoną,
kuris baigęs karo tarnybą Ko
rėjoje, apsigyveno San Francis- 
ko mieste. Kartu su ja buvo jos 
sesuo Millie Rhein.

— Cpl. Richard Romanas, iš
buvęs vienerius metus Vietna
me, yra paleistas į atsargą.

• * * <

— George Kairis su žmona, 
žinomas Marquette Parko biz
nierius, atostogas praleido vaka
rinėse valstijose ir Meksikoje.

— Tuberkuliozės Institutas 
praneša, kad rugsėjo 14—16 d. 
nuo vidurdienio iki 7val. vaka
ro prie 6259 So. Kedzie Avė. bus 
Rentgeno mašina ir nemokamai 
peršvies plaučius asmenims 
virš 15 metu amžiaus. V . _

— Ciceroje visi kalba gimta 
savo tėvų kalba ne vien vaistinė
se, pas gydytojus, bankuose, baž
nyčiose, užeigose ir krautuvėse, 
nes Cicero lietuviai eina pas sa
vus. Vienam savininkui pasi
traukus, jo vietą užima kitas lie
tuvis. Naujas Panevėžio savi
ninkas yra Juozas Juškauskas. 
Esame tikri, kad jam pavyks 
gražiai išvystyti biznį. To jam 
linkime. K. P. Deveikis

— Stasė Ulevičienė, žinomo 
Venezuelos lietuvių veikėjo Ka
zio Ulevičiaus žmona, sunegalė- 
jo. Ji paguldyta West (Subur
ban ligoninėje, esančioje 5180 N. 
Austin Blvd., 555 kamb. Jos 
sveikatą tikrina ir gydo Dr. Ste
phan Jacula. Pažįstami linki 
ligonei greitai pasveikti.

PUBLICATION. TRAINEE
$475 • FREE
You will be trained to assist Depart
ment Head of. leading periodical. 
Light typing is adequate as it is more 

a thinking than clerical spot. |
MURPHY EMPLOYMENT SERVICE

1612 Chicago Avė.. Evanston,
■ UN 9-951.0 .

8101 No. Milwaukee Ave.. Niles
966-3360 '

Typing, filing and someresearch.
$100 per .week. ' 

. . Phone 326-4945.
; between 9 and <5. :

syrk^oA^^pp^ATOR

' 5 ;jday- week?. - hours? '
Air^ojicUtjohęd?:

?-CARMAN -CONLEY INC. <
4321 32mi-STREET <

. MRS: DIANE KE2WS /
■ 376-7777 ---

WAITRESS WANTED 
Excellent salary & working 

conditions. Good tips. 
5—6 day week. Good transp.

Call 
BO 8-5672

Experienced also bookkeeping. 
For Southside Real Estate 

Office.

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Nan.ui, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė Padavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-Tifl

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

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

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

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

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

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

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

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

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
P art a OAA

PINIGU ARUODAS. $11.000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na' $45.000.

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

PAŽIBA. 5 butu žaliam
Maranette Parke. Teiraukitės asme
niškai. - Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 BUTU MŪRAS. Nauia eazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 

gera vieta. Po derybų — 
$44.000

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

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

LAIKRODŽIAI III BRANGFNYBM
Perdavimai tr Tallyman 

2444 WEST 49th STREET 
Tab REpublte 7-1941

PERKAME. PARDUODAME, ItAĮ- 
NOME įvairaus dvdŽio namus visur. 
Parūninanfė“ naskola. visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAITIS
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

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

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
narrq. automobi- 

f ^liU, gyvybės, svei-
Į katos ir biznio.

Pa too! o* išsimokė 
|lmb sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa. KmIzU Av«. PR 8-2233

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi aute motorai, stabdžiai, 

tune-upa Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Kambodijos miestuose Ima trūkti ak
mens angliy. žmonės važinėja valti
mis upėje Ir gaudo praplaukiančius 
medžio gabalus, kuriuos ildžiovinp,| 

panaudoję kurui. 4

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

REAL ESTATE AND BUILDERS 
Ž65R WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE. mūrinis. 
Alumln. lanffai. šildvmas eazu. garaj 
žas Mamuette Parke. .952 000.

APYNAUUS 3 RTTTU MŪRA* Ši
luma gazn. aliumini jaus landai, platus 
sklvpas Ga?p Parka *45.000.

R KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. Šiluma pažu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar- 
quotta Pa-rke 000

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi- 
n a tin ė? virtuvės, nauia Šiluma Pažu 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
Garažas. Gems pajamos. Marquette 
Parke. *54 500

50 PŪDU RTZNTO SKLYPAS Mar- 
nuette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

TeL: VI 7-3447

A. ABAL.L ROOFING 
Pairta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinM Ir aute- 
Rainuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame,

KAMINUS IŠVALOME U- pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame "tuckpoinfing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


