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konvencijoje, ne lik 
siuntė Henry KisingerĮ Į Saigo- 
ną ir Japoniją, bet pasirūpino,

ZiNiCS

hI? Pantera Bell tvirtina, kad jis nešaudys į pciiciją, 
ginklą atidavęs nepažįstamam

. CHICAGO, Ui. — Valstybės gynėjas Edward R. Hanrahan 
nekreipdamas dėmesio i teisme einančią bylą, paruošė bylą ke
lioms taupymo bendrovėms ir bankams, kuriuose laikomi Ccok 
County pinigai. Hanrahan yra pasiryžęs reikalauti, kad taupymo 
bendrovės miesto savivaldybei ir Cook apskrities Įstaigoms mo
kėtų nuošimčius, kaip jos-moka visiems taupytojams.
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McGovern sako, kad prezidentas pasiruošė 

artėjančiai partijos konvencijai
WASHINGTON, D. C. — Demokratų partijos kandidato Į 

prezidentus pastangos užmegzti ryšius su Paryžiuje esančiais 
šiaurės Vietnamo atstovais gali pakenkti vedamoms deryboms, 
— pareiškė Baltųjų Rūmų spaudos sekretorius Ronald L. Ziegler. 
Visas derybas su užsieniais veda Valstybės Departamento skirti 
atstovai, o ne partijų kandidatai.

Paaiškėjo, kad šiandien stam
bios sumos Chicagos savivaldy
bės pinigų guli taupymo bend
rovėse ir keliuose bankuose, ne
mokančiose jokių nuošimčių.
'Tvirtinama, kad Oak Trust, 

Amalgamated Trust ir Parkay 
'Banke yra didokos sumos Chi
cagos pinigų, bet miestas ne- 

■> gauna nuošimčių.
Harold Bell sakosi nešaudęs
Tuo tarpu teisėjo Remiti tei

sme liudininkas Harold Bell 
tvirtina, kad jis nešaudęs Į po
licininkus, kai prokuroras Han-. 
rahan Įsakęs patikrinti, kas da
rosi juodųjų panterų centre.

Jis .prisipažino, kad prieš ke
lis mėnesius Rockforde jis nusi
pirkęs revolverį, bet jis jo ne
turėjęs, kai buvęs panterų cen- • 
tre ir policija ten radusi daug 
ginklų. Jis tvirtiną, kad pirktą 
ginklą jis atidavęs vienam 
Rockfordo “ministeriui”, bet 

’užmiršęs jo pavardę. Poli
cija r a d o daugjginklų pan
terų centre, bet jai nepavyko 
rasti revolverib,ITūriuo^Juvo 
paleistos 7 kulkos.

BERLYNAS. — Kaip sunku 
yra tos pačios tautos dviejų po
litinių sistemų žmonėms susi
kalbėti, rodo derybos tarp Va
karų ir Rytų Vokietijų, kurių 
delegatai šio rugpiūčio 30 ir 31 
dienom susirinks 52 kartą tar
tis dėl santykių savo tarpe. Pra
eitas 51 posėdis Rytų Berlyne 
praeitą ketvirtadienį baigėsi 
“nepaisant visų sunkumų pada
rius truputį pažangos”, kaip 
pranešė “vokiečių demokratinės 
respublikos” .(rytų zonos) vals
tybės sekretorius Kohl.

BUDAPEST AS, Vengrija, — 
Būdamas Budapešte pažabok 

Į savo, kupranugarį! Vengrijos 
teismas nusprendė, kad kupra
nugariai Budapešto gatvėse 
privalo būti pažaboti, 
sprendimas . padarytas
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SAIGONAS, Vietnamas. — 
Amerikos karo lakūnai vyku
siai griauna šiaurės Vietnamo 
karo centrus. Parvežtos foto
grafijos sako, kad amerikie
čiams pavyko išgriauti netoli 
Hanojaus 
jo stoti . 
Vietname 
tams.

’ Valstybės Departamento ir 
/ai veda 

pasitarimus su šiaurės Vietna
mu. 'Pasitarimai ~ eina viešuose 
posėdžiuose, jie vedami ir slap
tai. Dabartiniu metu ieškoti ry
šių su priešu ir siūlyti jam ki
tus planus — kraštui gali būti 
nenaudinga. Jeigu bus išrinktas 
kitas prezidentas, tai jis galės 
nustatyti kitą užsienio politiką.

Demokratų partijos kandida-

James Hohl, Denver, Colorado, gyventojas, ture o prjsiiaukir>ęs liūtę, kuri užaugo kaip jaukus 
naminis gyvuliukas, bet sykį kantrybės netekusi užpuolė vieną keturiy metu amžiaus vaiką ir 
teismo buvo nuteista eiti i sūnų kace-’ą. Savinin .as Hohl, policijos lydimas, veda savo liūtę ati

duoti kur reikia.

buvusią stiprią radi-
, įsakinėjusią pietų‘tas tvirtina, kad Henry Kisin- 
buvusiems komunis- gėrio kelionė yra politinė. Sen.

I McGovern sako, kadpreziden-
., v. . , tas Nixonas, norėdamas suda-savaite siaurės Viet-:- irvti geresni įspūdi repuhrkonu

Toks 
po to,- 

kai Budapešto gatvėse 3 me
tų bėgyje du žmonės mirė kup
ranugarių Įkąsti.

Budapešto • žvėrynas turės 
sumokėti S3,000 Ferenc Keresz- 
tury našlei, kadangi jos vyrą 
mirtinai perkando kupranuga
ris, varomas.iš. geležinkelio sto
ties į žvėryną. Pirmoji- auka 
buvo 1969 metais, kai vienas į šyps 
kupranugaris buvo pabėgęs iš 
cirko.

ANKARA, Turkija. — Tra-

WASHINGTQNAS. — Dve
jus metus -išbuvęs šiaurės Viet- 
napio nelaisvėje amerikietis

kad buvusio JAV general, pro
kuroro Ramsey Clarko praneši
mas, jog amerikiečiai karo be
laisviai yra gerai užlaikomi, ne
atitinka tiesai.

, Kalifornijos seismografinė 
stotis praneša, kad vakar ryte 
Salcmonų - salų srityje Įvyko 
stiprus žemės^ drebėjimas. Jis 
^gžlėj'orįpadaryi"

Irvino žmona rengiasi 
skirtis

NEW YORK, n. y. — švei
carė Edith Irving pranešė spau
dos atstovams,. kad ji galvoja 
apie skyrybas su savo vyru 
Cliff ordų, kuris sugalvojęs pla
ną parašyti Howard Hughes i fiko nelaimėms išvengti draugi- 
“biografiją” ir sugebėjęs išvi
lioti apie milijoną dolerių iš 
MacGravv leidyklos. Josios vy
ras ne tik pats Įsivėlė, bet šion 
aferon ir ją Įvėlė.

Ji pripažįsta, kad Clifford 
■Irving yra geras vaikų tėvas, 
bet gali ir bėdos užtraukti, šio
mis dienomis ji bus paleista, iš 
kalėjimo, bet bus išsiųsta Į 
Šveicariją, kur bus teisiama už 
pinigų iš viliojimą; ,

Tuo tarpu josios vyras Clif
ford, ją išleidęs Į Šveicariją, tu
rės prasėdėti pustrečių metų 
Amerikos kalėjime. Ji norėtų 
apsieiti be kalėjimo, jeigu gali
ma, tai ir be Cliffordo. Ji yra 
Įsitikinusi, kad kalėjime sėdin
čio ir gerą vardą sugadinusio 
vyro nebūtų taip sunku jau at
sikratyti. •

“Aš esu priverstas tik nusi- 
~;~soti iš tokio jo naivumo”, 
kalbėjo jūrininkas Hegdahl, 
kuris 1957 metų balandžio mė
nesi Tonkino Įlankoje iškritęs 
iš laivo buvo šiaurės vietnamie
čių sugautas ir išbuvo nelais
vėje virš dviejų metų.

Per eilę metų jis buvo laiko
mas parodomajame kalėjime, 

f kurį Hanojaus valdžia specia- 
s svečiams iš kitų

’

Prezidentas vetavo 
$30 bilijonų bilių 

WASHINGTQNAS. — Pre
zidentas Nixonas vetavo $30.6 
bilijonų paskyrimų bilių, ku
riuo turėjo būti parūpinti fon
dai Darbo denartamentui ir 
Sveikatos, švietimo bei gerovės 
(HEW) departamentui. Prezi
dentas pareiškė, kad tokios mil
žiniškos sumos reikštų aukštes
nius mokesčius ir daugiau in
fliacijos.

Trims valandoms po vetavi- 
mo, Atstovų Rūmai bandė veto 
atmesti, bet nebesurinko reika
lingo balsų skaičiaus. Bilius 
persiųstas Appropriacijų komi
tetui tolimesniam svarstymui.

ja pfanešė, kad 50 mylių ilgu
mo autostradoje tarp Istanbul© 
ir Izmet praeitais metais auto
mobiliuose užsimušė 120i) žmo
nių. Tas kelio tarpas pavadintas j 
Mirties plentu. Iv”-"' ~ ~' ~-Įliai pastate

NEW YORKAS. — Gengste- kraštų, ypač amerikiečiams pa- 
riams tarpusavyje besišaudant, rodyti, 
pro taikinius prašautos kulkos; 
pataikė ir mirtinai. sužeidė du 
nieko su gengsteriais bendro 
neturėjusius praeivius. Netekęs ( 
kantrybės miesto meras John 
V. Lindsey drauge su policijos 
vadu, posėdžiavo keturias die
nas, išdirbo planą kaip visus 
gengsterius iš New Yorko išva
ryti.

Bet policijos vado padėjėjas 
William P. idcCarthy vėliau 
pastebėjo merui Lindsey, kad 
mieste esama apsčiai legitimuo- 
tų firmų, kuriose gengsteriai 
turi finansiniu interesu...

Būnant tame kalėjime ji ap
lankė Įvairūs Amerikos radika
lai; jų tarpe tokie kaip David 
Delinger, Rennie Davis, Tom 
Hayden, moterų pacifisčių de
legacijos ir kt. Visoms tokioms 
delegacijoms buvo parodomi 
tie patys specialiai priruošti ir 

i perrengti kaliniai. Prieš lanky
tojams atvykstant sargai at
nešdavo žolini matracų, stalą ir 
po keletą žurnalų, bet jiems iš
ėjus viskas būdavo vėl atima
ma. “Prieš svečiams 
j;e ir mus kalinius, 
laukan, kad gautum

i ruduoti”,..
Į, Nors fiziškai jie
bet dažnai baudė ypač už ban
dymą kalbėtis su kitais kali
niais. Pradžioje jis 13 mėnesių 
buvo išlaikytas tamsioje be lan
gų vienutėje. Bausmės buvo 
dažniausiai tekios, kad reikda
vo valandonrs klūpoti rankas 
ant galvos sudėjus.

atvykstant 
išvesdavo 

saulėje pa

nekankino,

saloms ir 
gyventojoms. Iš salų dar ne
atėjo jokia žinia. Galėjo būti 
nutrauktas radijo susiekimas.

♦ New Yorko meras Lindsey, 
pasitaręs su policijos vadu, nu
tarė imtis priemonių sustabdy
ti mafijos veiklą New Yorke.; 
Paskutiniu metu mafijos vadai 
nužudė daug nekaltų žmonių.

Frezidentas Nixonas pasi
rašė įstatymą, kuris liepia iš- 
timti iš rinkes kelis sveikatai 
javojingus vaistus, žmonės bū- 
iavo gydomi nuo vienos ligos, 
iet susirgdavo kita.

** General Motors sutiko su
mažinti ateinančiu metu auto
mobiliu kainas 35 doleriais. 
Pradžioje G?4 sakė, kad val
džios reikalavimaš yra be pa
grindo, bet reikalą giliau pa
svarstę ir nutarė sumažinti pa
ruoštas naujų automobilių kai
nas.

Istorikas Darnel Eoorstin 
platformos komitetui patarė 
neduoti didelės galios mažu
moms. Jeigu vienais metais ga
lia bus duota vieniems tai atei- 
nančia's metais reikės ją duoti 
kitiems.

-*■ New Yorko meras Lindsey 
Įsakė išrinkti visus mafijos va
dus ir neleisti jiems veikti mies 
te. Savaitės pradžioje mafijos 
vadai nužndė košer mėsos dirb
tuvės savininką dėl to, kad jis 
ats’sakė mokėti mafijai pagei
daujamą sumą. Praeitą penkta
dieni buvo nužudyti du 
vyrai,- atsisakę klausyti 
jos vadų.

•* Frezidentas YixonAs
rytų pa- 
nukentė-

Sovietam rūpi 
nusiginklavimo 
konferencija

GENEVA, Šveicarija. —Pra
eitą-1 ketvirtadienį Sovietų Są
junga pareiškė,- kad prieš pa
saulinę nusiginklavimo konfe
renciją esą reikia sušaukti pen
kių atominių valstybių konfe- 

i renciją.
Aleksiejus Roščin, sovietų 

delegatas 25-tautų Genevos 
nusiginklavimo konferencijoj e, 
pareiškė, kad “visos valstybės, 
nepaisant jų didumo bei kari
nio ir industrinio potencialo”, 
turinčios dalyvauti būsimoje
pasaulinėje nusiginklavimo kon piūčio mėn.
ferencijoje. Tokią konferencija palaidotas
turėsianti Įvykti artimiausių paprastai, nusipelniusių ne par-
dviejų metų bėgyje ir trukti: tiečių mirtis nutyli, kiti gi. kam
nuo vieno iki pusantro mėnesio, j “Lit. ir Meno” savaitraštis .J. 
o paskui rinktis kas antri ar, Būtėno nekrologe neišdrįso pa
rėti metai.'

Praeitą 
namo padangės buvo aptrauk-1 ...+ • j v • • i - • nartuostos tirštais debesimis, lakūnai 
negalėjo pasirinkti strateginių } k 

’ kad spauda būtų plačiai infor
muota, apie jo kelionę ir taria
mas dreybas. McGovern yra isi- 

kad tikinęs, kad prezidentas Nivo-' 
lakūnai -daro žalos nas taikos Vietname nepasieks.

Jis parsivežė net

vietų. Bet šiandien pasitaikė, 
gražus oras, todėl priešui ir vėl 
padaryti dideli nuostoliai. .

Ramsey Clark tvirtina 
Amerikos 
šiauriečiams.
vieną bombą, kurią išmetę A- 
merikos kariai. Amerikiečiai 
būtų jam dėkingi, jeigu jis bū
tų parsivežęs bent bombą, kurtą 
komunistai paleidžia pietų Viet
name. -

Lietuvoje mirė

Nusipelnęs 
ir “Spaudos 
pirmininkas

kooperatininkas
Fondo” ilgametis 

ir direktorius rug- 
pirmomis dienomis 
Kaune. (“Tiesa”.

Tuo tarpu prezidento atsto
vas Henry Kissinger buvo nu
skridęs į; Vietnamą- ir keturias 
.valandas kalbėjosi - su preziden
tu Thieu. Beikia ’manyti, kad 
jis informavo prezidentą apie 
naskutihius pasikalbėjimus su 
šiaurės Vietnamo atstovais ir 
ių reikalavimus Vietnamo tai
kai. Kisingpris kalbėjosi ir su 
Amerikos ambasados patarė
jais. Vakar ryte Kisingeris jau 
buvo Tokijo mieste, kur jis jau 
oasimatė su Tanakos kabineto 
nariais.

jauni 
mafi-

pasi-

WASHINGTON, D. C.—Pre
zidentas Nixonas nori suma
žinti biudžetą, bet tuo tarpu 
jis nesirengia atšaukti Ameri
kos karo jėgų iš Europos.

Prezidentas nori taikos pa
saulyje. nori prekybos su So
vietų 'Sąjunga, bet jis nesiren
gia palikti vakarų Europos vien 
dabartiniu Kremliaus valdovų 
malonei. Naujame biudžete pre
zidentas neišbraukė Europoje 
esantiems JAV kariams reika
lingų sumų.

NEW DELHI. — Du sveti
mos šalies diplomatai išsiųsti j 
savo šalis, nes buvo pagauti 
šmugeliuojant. pranešė Indijos 
užsienių
Swaran

Singh atsisakė pasakyti, kokios 
valsty’oės tie diplomatai buvo.

reikalų ministeris 
Singh parlamente.

Prezidentas Nixonas laukia 
Tisingerio, kad galėtų padaryti 
rranešimą Miami Beach kon- 
vcncijon suvažiavusiems atsto
vams apie tarptautinę padėti, 
santykius su Kinija bei Sovietų 
Sąjunga ir apie taikos galimy
bes pietų Azijoje bei Artimuose 
Rytuose.

Niekam ne paslaptis, kad Ki- 
vingeris informuoja Baltuosius 
Rūmus apie pačius svarbiausius 
pasitarimus, bet taip pat reikia 
manyti, kad apie pačią pasita
rimų eigą ir dėstomas mintis 
relės pranešti tiktai žodžiu.

minėti mirties datos). Pagal 
J. Būtėną, B. žygelis miręs lie
pos paskutinėmis dienomis ar 
rugpjūčio pradžioj, buvo gimęs 
1886 m. gruodžio 22 d. Anykš
čių rajone (L. Encikloped. duo
menimis, jis buvo gimęs 18R7 

• m. sausio 3 d. Utenos ap.). B. 
žygelis 1920-26 buvo Seimo at 

: stovu, nuo valstiečių liaudinin- 
ikų. Be to. buvo Valstiečių S-gos 
Centro Komitete. Mokytojavo 
organizavo vaidinimus. Di
džiausias žygelio nuopelnas — 
“Spaudos Fondo” kooperacinės 
bendrovės Įsteigimas (1921 me
tais). Jos pirmininku bei direk
torium jis buvo ligi 1940 m. — 

Į tuo metu b-vė bolševiku buvo 
'nacionalizuota. (Beje, 1939 m. 
jos kapitalas siekė 1 mil. 863 t 
litų, o metinė apyvarta — 7 mil. 
litų).

Dabar Vilniuje paskelbtame 
nekrologe neužsiminta apie tai. 
kad B. žygelis 1941 m. buvo 
išvežtas j Rusijos giluma ir gri
žo 1944 m. šalia J 

vings and Loan Association ter- j pelnų dar 
mometras 12 vai. penkt rugp.' prisidėjęs prie

Amerikos teismui
negalima meluoti
NEW YORK, N. Y. — Advo

katas David Scribner gavo Chi
cagos teismo Įsakymą atvykti Į 
Chicagą ir atsivežti Įrašytas 
juosteles, kuriose buvo pirmieji 
juodųjų panterų liudijimai.

Advokatams panteros prisi-; 
pažino, kad rankose ginklų ne
turėjo. Dabar teisme teisybė 
jau paaiškėjo, bet užtat liudyti 
turės advokatai, kurie pirmieji 
klausinėjo panteras.

Teismas, pasiremdamas krei- j 
vais liudijimais, patraukė atsa- / 
komybėn prokurorą Edward 
Hanrahan ir 13 Chicagos poli
cininkų. Teisme turės aiškintis 
ne tik panteros, bet ir juos gynę 
advokatai.

ŠIMTAS LAIPSNIŲ
Chicagoje prie Universal Sa

~ašė įsakymą padėti 
kraičiuose nuo audros 
jusioms gyventojams.

♦ Sen. McGovern 
kad gub. Connally ' atstovauja'18 d. rodė visą šimtą laipsnių versiteto Įsteigimo, 
Teksas bilijonierius. Demokra-Į aukščiau nulio, 
to partija negali iš jų tikėtis, virti, rodos, 
jokios paramos. McGovern ne-įnių. 
mano, kad Connally vadovauja- , 
mas komitetas gali 
demokratams.

Žygelio nuo- 
minėtina: jis buvo 

Lietuvos Uni- 
1922 m. 

Kiaušiniui iš- lankęs kolonijas JAV-se ir. kas 
reikia 120 laips- ypatingai pabrėžtina — buvo 

i Kaune leistos Lietuviškosios 
Oro spėjikai - raganiai pra- Enciklopedijos (nuo 1930 m.) 

pakenkti (našauja tokių dienų dar iki pu- organizatorius. 1952 m. jis ba
lsės ateinančios savaitės.

pareiškė,

(E.)

Anglijoj
I ON D ON AS. Tū kstančiai

laivų krovikų Įvairiuose Angli
ms uostuose nebeklauso savo 
uniju stryko vadu ir nutaria 
baigti jau virš 3 sava’tos b'si- 
Hsianti stre'ką. Nesant kam 
•uArauti :r iškrauti laivų, dau
gelyje miestu pritrūko maisto, 
vratin^a: šviežios mėsos, pieno 
iroduktu ir vaiski, daržovių.

Po rtsmou t h. South a m pton, 
T iverr*x)l. ?Tanehester uostų 
darbininkai nutarė baigti strei
ką ir pradėti darbą. Vien Sout
hampton© krovikai turi pakrau
ti ."0.009 dėžių su apelsinais, 
grapefruitais ir lemoneis. lon- 
done 42.900 laivų krovikų d le
gatų 53 balsais prieš 30 nutarė 
baigti streiką, kurs tęsiasi nuo 
liepos iŠ d-enos.



Iš Jaunimo Po-Kongresinės veiklos
Veiklusis Naujienų jaunosios 

kartos bendradarbis Dr. Sau
lius šimoliūnas iš Detroito at
siuntė redakcijai keletą laiškų 
nuorašų ir laikraščių iškarpų 
ryšium su įvykusiu 
Kongresu ir po jo:

Sauliaus šimoliūno

Jaunimo

laiškas

Gavau per Stasį 
Danutės ir Jūratės 
pas darbavimo tarp venezuelie- 
čių liudijmą dėl Lietuvos lais
vas. Tai labai patriotiškos mer
ga tės — Jūratė yra baigusi 
Co? umb:a universitetą New
Yorke ir lingvistiką Šveicari
joj , Danutė ilgą laiką dirbo 
lėktuvų bendrovėje. Beje, Sta
sys Goštautas yra ispanų litera
tūros daktaras iš New York 
L m versi ty ir dabar profeso
riauja Wellesley College, Wel
lesley, Mass. Galite paskelbti, 
jog Buenos Aires lapkričio mė
nesį išeina jo knyga. Anksčiau 
yra išleidęs Columbia valstybė
je knygą apie kolumbiečių me
ną ir knygą apie lietuvių liau
dies meną.

Jūsų
Saulius šimoliūnas

Goštautą 
StatkuČių

kurios adresą dėl viso pikto pri
dedu, jei tu neturėtum prie sa
vęs Jūratės adreso, kurio aš ir
gi neturiu ir nežinau pavardės 
(t. y. jos vyro pavardės).

Kas gero pas Tave? "Seniai 
bebuvau anoj pusėj Amerikos, 
per tą laiką dukart skridau į 
Pietų Ameriką, iki Buenos Ai
res, kur lapkričio mėnesį išeina 
mano knyga. Šiaip pas mus nie
kto naujo. Gal kada atvyksi į 
Bostono pusę, užsuk pas mus, 
būtų miela (and I mean it). Ta
ve pamatyti!!! Mūsų tel. (just 
in case) (617) 235-7799. Lauk
sime.

Iki. Linkėjimai nuo Marytės,
Stasys Goštautas 

Danutė Statkus Rosales
Res. Belvedere - Ap. -9 

Calle Suapure, Ramai 2 
Colinas de Bello Monte

Caracas, Venezuela
Jūratės laiškas

Stasio Goštauto laiškas
Wellesley College

Wellesley, Mass. 02181
Department of Spanish

Rugpiūčio 11 d. 1972
Mielas Sauliau;

Persiunčiu tau Jūratės laišką 
ir popieras, kurias gavau per 
Danutę Statkutę de Rosales, ir

m.1

liepos 29 d. 1972 m.
Mielas Sauliau,

Nežinau, ar pats pameni ma
ne iš. New Yorko laikų, tačiau 
turiu pasakyti, kad aš Tave, ir 
ypač Tavo priviligej uotus sme
genis, puikiai pamenu.

Neseniai su susidomėjimu 
skaičiau Tavo aprašymą apie 
Wayne Universitete susidariu
sią, organizaciją “UPRAVA” ir 
pagalvojau, kad šiai organiza
cijai būtų įdomu žinoti, jog mū
sų padangėje irgi skrajoja susi
vienijimo idėjos paukšteliai.

DAR LIKO -6 VIETOS SPALIO MEN. 2 D.
EKSKURSIJOJE Į LIETUVĄ

Naudokitės proga. — "Skubiai registruokitės iki rugpiūčio 
mėnesio 15-tos dienos.

15 DIENŲ EKSKURSIJA
IŠVYKSTA'SPALIO MĖNESIO 2 DIENĄ

Kaina nuo New Yorke 
Kaina nuo Chicagos „

.. $660.00
. $760.00

11 DIENŲ LIETUVOJE
; ■- «s -s-

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643
Tel.: <312) 238-9787

Savininkas WALTER RASK-RASČIAUSKAS

Norintieji praleisti Kalėdas ir Naujus Metus Lietuvoje, registruoki

tės į Kalėdinę Ekskursiją ■— 74 dienu kelionė.

Išvyksta gruodžio mėnesio 21 dieną

Cicero lietuviai respublikonai gražiai paminėjo Nepriklausomos Lietuvos Konstitucijos 50 mėty sukaktį. Nuo
traukoje daug kas atpažins savo gerus pažįstamus.

Taigi tų paukštelių, čiulbėji
mui pailiustruoti, siunčiu Tau 
porą fotokopijų spaudoje pasi
rodžiusio “manifesto” lietuvių 
naudai. Kaip pastebėsi iš para
šų, manifestą pasirašė įvairių 
tautinių mažumu atstovai. Įdo
mu yra tai, kad jį suorganizavo 
ir suredagavo ne mes, o venezu- 
eliečiai, ir dargi patys savo ini
ciatyva (todėl ir įsibrovė tekste 
keletas informacinių netikslu
mų). Tą jų iniciatyvą neabejo
tinai paskatino Jaunimo Kon
greso siųstos Valst. Preziden
tui telegramos. '

Beje, tokio didžio apmokėtas 
skelbimas plataus tiražo laik
raštyje kainavo — mūsų valiu
ta — nemažą sumelę, kurią pa
dengė visos tautybės bendrai. 
Sekančią dieną mus pasiekė 
plačios publikos atgarsiai, netgi 
asmeniški pasikalbėjimai su 
netikėčiausiais asmenimis, ku
rie įrodė, kad tokios rinklavos 
dividendai yra aukšti.

Ką Tu iš to darysi... neišma
nau, bet tikiuos, jog kokių nors 
būdu šį manifestą galėsite pa
naudoti praktiškiems tikslams.

Neturint Tavo adreso, Danu
tė sugalvojo kreiptis į Goštau
tą, kurio aš nepažįstu,- bet apie 
jo tarptautinę “fama” 
girdėjau, tam, kad 
kaip nors sumedžiotų 
Detroite.

Lik sveikas,

UCEKO
Lietuviai respublikonai juda
Lietuvos konstitucijos minėji

mas įvyko šio mėnesio 1 dieną 
7:30 vai. vakaro Respublikonų 
salėje, 5146 West Cermak Rd.,

Memorandume suminėti sovie
tų teroro Lietuvoje svarbiau
sieji momentai ir pareiškiama: 

Demokratinė Venecuela ir 
visa Amerika smerkia Sovietų 
kolonializmą, šiuo metu, kada 
Lietuvos jaunimas duoda pašau 
liui pavyzdį drąsos ir pasiauko
jimo, visų demokratinių tautų . Cicero. Nepriklausomos Lietu- 
pareiga yra skatinti bet kokią 
akciją, reikalaujančią pasmerk
ti imperialistines jėgas, kurios 
okupuoja Lietuvą.

vos Konstitucija buvo Seimo 
priimta 1922 metais, tai yra 
prieš 50 metų. Minėjime pa
grindinę kalbą pasakė prof. Me
čys Mackevičius; o apie dabarti
nę Lietuvos padėtį platų prane
šimą padarė Cook apskrities 
prokuroro padėjėjas ir Altos 
vicepirmininkas, teisių daktaras 
Kazys Šidlauskas, iškeldamas 
daug minčių pavergtos Lietu
vos laisvinimo reikalu.

Minėjime dalyvavo gerokas 
skaičius geros valios svečiij ir 
viešnių kaip iš vietos, taip iš 
žymiai toliau. Buvo net iš .Gėry, 
Indianoj, teisių Dr. J. Tautvi
las. v

Cicero Lietuvių Respublikonų 
vardu reiškiu gilią padėką prof.

• Sofija. Ir Jogaila

daug 
šis Tave 
plačiame

Jūratė
P. S. Be to pridėta Venecue- 

los dienraščio El Universal lie
pos 20 dienos vieno puslapio 
nuotrauka su International 
Committee' for the Defense of 
Democracy (CIPDEM) prezi
dentui Caldera, Jungtinėms 
Tautoms ir kitų valstybių gal
voms memorandumo tekstu.

PER ANNUM 'Q PER ANNUM PER ANNUM

70 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bei kokiais finansiniais reikalais kreipkitės j

UP TO 
520,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

'''SAFETY OF x 
YOUR SAYINGS

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum 81,000

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO iR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
jūsy namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėt kitokiu 
reikaly? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

Chicago Savings
ini Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. AA, Twee. 9 to 4, Thun. & Fri. 9 to 8, Set. 9 to 12:30

INSURED

- Bychovo kronika
Apie tai, kaip Vytautas pripiršo 

Jogailai ketvirtą žmoną
Grįždamas atgal, (Vytautas 

su Jogaila) užsuko į Drucką ir 
pietavo pas Drucko kunigaikštį 
Semioną Dimitrijevičių. 0 ka
raliui Jogailai jau trečia žmona 
buvo mirusi, nepalikdama įpėdi
nio. Ir pamatė jis pas kunigaik
štį Semioną dvi gražuoles — jo 
dukterėčias. Vyresnioji buvo 
Vasilisa, praminta Šalčiuke, o 
antr oj i
ėmė prašyti _ Vytautą, sakyda
mas > “Turėjau vedęs tris žmo
nas, dvi lenkaites, o,-trečią vo
kietę, bet vaisiaus su jomis ne
prigyvenau. O dabar prašau ta
ve, pripiršk man Sofiją — jau
nesniąją kunigaikščio Semiono 
dukterėčią. Ji rusinu giminės, 
gal Dievas duos man su ja įpė
diniu”.

Kai kunigaikštis Vytautas 
užsiminė apie tai kunigaikščiui 
Semionui, kunigaikštis 
nas atsakė: “ 
kunigaikšti Vytautai!
brolis karalius Jogaila — vaini
kuotas karaliaus vainiku ir di
dis valdovas. Mano giminaitei 
nebūtų didesnės laimės, kaip 
ištekėti už jo didenybės. Tačiau 
man nedera daryti gėdos- ir pa
žeminimo jos vyresniajai sese
riai, pirmiau už vyro išleidus 
jaunesniąją. Taigi teveda jo di
denybė vyresniąją”. Ir kada 
didysis kunigaikštis Vytautas 
pranešė tai karaliui Jogailai, 
tas jam tarė: “Aš pats žinau, 
kad vyresnioji gražesnė, bet ji 
su ūsiukais, o tai reiškia, kad 
jinai agni merga, o aš jau se
nas, nedrįsčiau jos geisti”.

Paskui didysis kunigaikštis 
Vytautas, pasitaręs su kuni
gaikščiu Semionu, parsikvietė 
savo giminaitį, Eelajos kuni
gaikštį Ivaną Vladimiroyičių, ir 
pripiršo jam tą vyresniąją se
serį Vasilisą Balčiukę, o Sofiją 
sužiedavo su karalium Jogaila. 
O tos kunigaikščio 
dukterėčios buvo 
gaikščio Andriaus 
čio dukros.

Vėliau karalius Jogaila at
siuntė iš Lenkijos 
ponus, kurie paėmę kunigaikš
tytę Sofiją parsivežė pas jį į 
Krokuvą. O jis iškėlė šaunias 
vestuves, paėmė ją sau žmona 
ir vainikavo ją. Ir susilaukė su 
ja dviejų sūnų — Vladislovą, 
kuris vėliau buvo Vengrijos ir 
Lenkijos karaliumi, ir antro — 
Kazimiero, kuris vėliau buvo 
Lenkijos karaliumi ir Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu. E. L.

Semio-
Valdove, didysis

Tavo

Semiono
Alsios kuni-
Algimantai-

žymiausius

M. Mackevičiui, t)r. Šidlauskui 
ir visiems dalyviams. Ta pačia 
proga padėka mūsų spaudai; 
Naujienoms, Draugui, Sandaranj 
Laisvai Lietuvai, Radio Studijų 
vadams — Margučio P. Petru- 
čiui, Sofijos Barčus A. F. 
Daukams, A. ir M. Rudžių Fo
rumo štabui, taip pat negalima 
pamiršti J. Breivės, kurio su
manymas buvo sėkmingai pra
vestas z visus patenkino.

K. P. Deveikis

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
ŽMOGŽUDYSTĖJE

Shakespeare distrikto polici
ja suėmė Edison Barry, gyv. 
4746 W. Congress st. Jis yra 
jtartas, kad rugpiūčio 5 d. nu
žudė 36 metų amžiaus moterį 
Dorothy Craft ir jos 18 metų 
sūnų Gary.

Suimtasis aiškinasi, kad jis 
ne vienas žudęs. Ieškomas ir 
žmogžudystės bendrininkas. ’

TĖVIŠKĖLĖ ......
’ - *4 . j 5, ,. i * ' Af ’ V į * L * S |-Ser V

Vėjais leįciu įšąlį, 
Svajonės kelią žiūo. 
Ten rūtų darželiai, 
Pilki vyturėliai čirena.

Alano gimtas tai kraštas —
Su piliakalniais,
Laumės
Gražesni,

Saule paauksintos sodybos, _ 
Ežerų skaidrūs veidai;
Ilgesys laukų grožybės, 
Atsimuša sieloj giliai . . .

Matau rūpintojėlį seną, 
Rymantį koplytėlėj . . .
Šaltinėlį, čiurlenantį sraunų, 
Lanką, vylioj ančiai žalią . , .

Vaizdinga .pasaka — gili, 
Svajonės lanko tą šalį; •. 
Jos mano — ją myliu. 
Ta niekas atimti negali.

Marijus Sajus
Warren — 3.15.69. . . .

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas”

’ NAU JI ts^lOfe' K1 aKV-IKNO 
.DARBO ŽMOGAUS

JRAUGAS l0 Bir. l/GTS

lORtD

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
520.000.

CHICAGO, ILLINOIS 50632
PHOME: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

{Minimum $5.000)

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

end Ajwrfis.ng Coeocu.

S irtU® W ■ I

Why 
Americans own 
WOQOOQOOO 

worth of 
U.S. Savings 

Bonds.
One good reas*a. is the Payrol Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
axe purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Saviags 
Phu is such ax easy may to save. AH 
you do is sigx up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way t® 
buid a nest egg."

You’ve got your reasons to save money. 
There’s one great wtfy to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Saviags Way.

maturity of 5 ywn, 
yw). Bonds are 
dfwtrwywLWbr-; -wxW 
at your bank. Intent is 
•r local mcrvme taxnu and

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIEM 08
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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JAUNIMO KLAUSIMAIS (1)

(Aidų vedamasis apie mūsų jaunimą) 
P. STRAVINSKAS

Aidų š. m. gegužės mėn. ve
damajame, gražiai pasveikinęs 
II-jį PL Jaunimo Kongresą ir 
Tautinių šokių šventę, to žur
nalo redaktorius labai atvirai 
pasisakė dėl mūsų jaunimo ap
skritai. Tuo pasisakymu jis gy
vais faktais parodė realybę be 
jokių dangstymų, be pagraži
nimų, o tokią, kokia ji iš tikrų
jų yra. Kitaip sakant, redakto
rius drįso pažvelgti Į realybę 
atviromis akimis, čia pateiksiu 
Aidų vedamojo, redaktoriaus 
konstatavimų ir samprotavimų 
pagrindines mintis.

gyvenimu, netgi paties savo gy
venimo svarbiausiais Įvykiais 
Aidų redaktorius pavaizduoja 
atstovų išrinkimu Į jaunimo 
kongresą statistika. Jis patei
kia vienos iš Amerikos lietuvių 
didžiųjų kolonijų — tai Detroi
to rinkimų Į II-jį PLJ Kongre
są statistiką ir parodo, kad iš 
tos skaitlingos mūsų kolonijos 
tik 54 asmenys dalyvavo rinki
muose, iš kurių tik 11-ka buvo 
jaunimo nuo 20 iki 29 metų! Ir 
visur tą patį matome — sako 
redaktorius.

Kraujo spaudimas 
negruose daugėja 
KANSAS City, — Elliot Ri

chardson, sveikatos, švietimo ir 
gerovės sekretorius, pranešime 
Nacionalinei Medicinos Draugi
jai pasakė, kad mirimai negrų 
tarpe nuo hipertensijos (aukšto 
kraujo spaudimo) yra dukart 
didesni kaip baltųjų tarpe. Au
kštas kraujo spaudimas palie
čia po vieną iŠ kiekvienų 7 na- 
grų ir nuo jo kasmet miršta

13 500 daugiau juodųjų pilie
čių.

Lyginant 
tarpe iš 
šta nuo 
mo 2’7.1

rasėmis, baltųjų 
kiekvienų 100,000 mir- 

aukšto kraujo spaudi- 
žmonts, o negrų tarpe

Amerikiečių tarp 45 ir 61

L Kokia yra mūsų jaunimo 
pagrindinė problema?

Redaktorius teisingai paste
bi, kad tą problemą sudaro ne 
taip jau labai ^šiandien išpopu
liarėjusi ‘‘kartų praraja”, ne 
vad. “generaciniai konfliktai”, 
o tas liūdnas reiškinys, kad 
mūsų išeivinis jaunimas, vos 
pradėjęs savarankiškiau gyven
ti, traukiasi iš lietuviškojo gy
venimo ir dingsta iš lietuvių; 
dėl to visi mos esame susirūpi
nę, kad mes galime išvis nebe- 
susilaukti generacijų.

Šį apgailėtiną mūsų jaunimo 
nesidomėjimą lietuvių viešuoju

II. Kodėl mūsų jaunimas, bręs
damas amžiumi, ne bręsta, o 

tiesiog išblėsta, gęsta sava 
lietuviška dvasia?

Aidų redaktorius aiškina, 
jog taip yra todėl, kad nei tė
vai, nei lituanistinė mokykla 
reikiamai nesirūpina visapusiš
kai jaunimo lietuviškuoju auk
lėjimu, jo supažindinimu su lie
tuviškaisiais interesais, šian
dien mūsų jaunimas daugumoje 
tautiškai auklėjasi, tik daly-' 
vaudamas tautinių šokių an
sambliuose. To betgi permaža. 
Girdi, “tik šokančios lietuvybės 
nepakanka”; mums reikia “ir 
skaitančio jaunimo”, nes tik

W

Ba-

"x Eleanor McGovern

nepasisekė gauti jo antrašo. Ir 
dabartiniu metu neturiu smul
kesnių žinių. IŠ trumpo p. Gla- 
žės paklausimo negalėjau sprę
sti, kad kalbamas VI. Bakūnas 
yra man žinomas t7!. Bakūnas, 
tuometinis žurnalistas. Norė
čiau dar pridurti, kad p. Brū- 
velaitis savo valdymo metus 
sunkiai pergyveno: pražilo ir 
paseno. Jis buvo pasiryžęs su
daryti direktoriją su pageidauja 
mu Seimelio pasitikėjimu. Tam 
jis negavo jokios paramos iš 
Centro vyriausybės, 
Visiškai apsivylęs jis 
Direktoriją.

Būtų labai malonu
kai kurių man nežinomų žinių 
iš anų lemtingų Klaipėdos poli
tikos laiku.

Dr. M. Anysas

Tūbelio, 
apleido

išgirsti

——■n——amenesmmkjbt ,r

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street, Tel. LAfayette 3-T0S3
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

%> on 

investment 
account

jis “gali giliau lietuvybėn įaug
ti, sąmoningai ją Įvertinti ir 
angažuotis jai savo paties ap
sisprendimu.
III. Kas mums visiems daryti,

Aidų redaktorius nesitenki
na tik liūdnos padėties pavaiz
davimu, tik jaunimo tėvų ir 
mokytojų švelniu papeikimu; 
jis kelia mintį, kad mes visi 
susirūpintume labai rimta mū
sų jaunimo padėtimi; kad visi, 
kas kuo galime mūsų jaunie
siems padėtume atsitiesti. Jis 
pastebi, kad nereikia tik reto
riškai tą padėtį dramatizuoti, 
lygiai kaip nereikia ir save ne
pagrįstai raminti. Atseit, rei
kia padėti Įvertinti šaltai, blai
viai, nieko 
pat ir tos 
nant, tik 
priežastis
būdų bei priemonių blogiui pa
šalinti.

To tikrai vertingo Aidų re
daktoriaus vedamojo paveiktas, 
bandysiu ir aš čia toliau pana
grinėti kai kuriuos mūsų jau
nimo klausimus jau konkre
čiau.

Dabar noriu dar pareikšti — 
Aidų redaktoriui Dr. J. Girniui 
savo pagarbą už jo drąsą pa-

neperdedant, taip 
padėties negraži- 

išsiaiškinant blogio 
ir po to paieškant

žvelgti į realybę atviromis aki
mis ir savo pilną pritarimą jo 
pareikštoms mintims. Anksčiau 
porą kartų aš pasisakiau prieš 
Dr. J. Girnių spaudoje, taip pat 
ir “Naujienose”, dėl jo irgi 
spaudoje paskelbtų minčių, su 
kuriomis nesutikau. Tie pasisa
kymai prieš jį, žinoma, nebuvo 
man malonūs,- tik mano sąžinė 
neleido man tylėt. Užtat dabar 
džiaugiuos, kad galiu jam pilnai 
pritarti ir prisidėti prie jo iš
keltų mūsų jaunimo rimtų 
klausimų panagrinėjimo.

Sugestijuočiau ir kitus šia 
jaunimo problema daugiau su
sidomėti. Kai visi solidariai vei
ksime, tai gal gi ir pasiseks 
mūsų jaunimą atitiesti, grąžin
ti jį iš jo klaidžiojimų į tiesų 
lietuviška kelia. > *

metu certifi- 
ca tarns. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. ■ 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt-9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Aiitrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

HIGH RATESPAID QUARTERLY ATPER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or mor* 
certificates 
1 year min.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificate*

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kainą $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
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LAIŠKAS REDAKCIJAI
PASTABOS Iš TOLO

Skaičiau p. Vlado Bakūno 
straipsnį rugpiūčio mėn. pra
džioje Naujienų Nr. 183 apie 
mano “Naujienose” atspaus
dinamąjį rašinį “Kova dėl Klai
pėdos”. P. VI. Bakūnas iki šiol 
spausdintuose straipsniuose pa
sigenda jo pavardės ir dėlto 
mano, kad aš jo nepažįstu arba 
gal esu jį užmiršęs. Jaunasis 
Vladas Bakūnas tuomet skaitė
si žurnalistu ir jeigu neklystu, 
dirbo kartu su spaudos patarė 
j up. Jurkūnu-šeiniu, kurį Klai
pėdos žydai pravardžiūodavc 
Jurkūnu Šeinhaunau. Kad jis 
anksčiau dirbo pas Brūvelait 
Šaulių Sąjungoje man nežino
ma, nes aš komandiruotas į 
Klaipėdą atvykau tik 1934 m 
ankstyvą rudenį.

Mano rašinyje yra aptart: 
tik žymieji tuomet veikę asme
nys, kurie turėjo įtakos į Klai
pėdos politiką, kaip gubernato
riai, direktorijų - pirmininkai 
kai kurie Seimelio nariai, prezi
dentas, ministerių pirmininkai 
ir kai kurie ministerial, kurie 
aktyviai prisidėjo prie Klaipė
dos politikos eigos. Toliau apra
šomi prolietuvišku direktorijų 
pirmininkų veiksmai, kaip jie 
atsiliepė į krašto nuotaiką ir 
politiką. Spaudos reikalus p. 
Navakas buvo pasilaikęs sau, 
tarėsi betarpiškai su spaudos 
patarėju, dažniausiai be jokių 
liudininkų. Dėlto ir p. šeinius 
mano užrašuose niekur nepasi
rodo savistoviai. Būtų malonu 
išgirsti p. VI. Bakūno kai ku
riais spaudos reikalais, kurie 
jam gal daugiau žinomi, negu 
man.

Mane tikrai buvo užklausęs 
p. V. Glažė iš tolimų vakarų 
apie buvusio direktorijos pir
mininko Jurgio Brūvelaičio li
kimą ir jo antrašą. Aš tuomet 
p. Glažei atsakiau, kad man nė
ra žinomas p. Brūvelaičio ant
rašas. Buvo gandų, kad jis 
įneš kokius 10 metų persikėlęs 
į Londoną, Kanadoje, bet man

kurie turi aukštą kraujo spau
dimą. Daugiau kaip 13,000 iš 
jų mirsią dar šiemet.

Tarp 21 ir 45 metų amžiaus 
aukštą kraujo spaudimą turin
čių amerikiečių priskaitoma 
iki 4 milijonų.

Dr. Richardson dar pridūrė,; 
kad per mažai tėra negrų gydy
tojų. Nors negrų rasės gyven
tojų Amerikoje yra 23 milijo
nai, tai yra 11.5 nuošimčių, bet 
negrų daktarų tėra tik 2.5 nuo
šimčio.

Tokią rekomendaciją jie pa
darė rezultate naujausių studi
jų, parodančių, kad su geneti
kais trūkumais kūdikių gimimų 
skaičius didėja su motinų am
žiaus didėjimu.

Dr. Littlefield sako, kad mo
terys, sulaukusios 40 metų ar 
daugiau, rizikuoja viena iš 50 
turėti kūdiki su rimtai nenor
maliais chromosomais. Pusė to
kių kūdikių apsigimstą mongo- 
loidais.

Moterims virš 40
metų

HARBOR, Me. 
genetikai — Dr. John

BAR 
žymūs 
Littlefield iš Harvardo ir Dr. 
Neil Holzman iš John Hopkins 
universitetų, patarė moterims, 
turinčioms 40 metų ar daugiau 
amžiaus ir pastojusioms nėš
čioms patikrinti savo negimu
sių kūdikių chromosomus, ar 
jie yra normalūs.

LSHIA, Italija. Kiekvieną 
kartą policija atvykusi areštuo
ti Mrs. Nunzia Federico randa 
ją nėščią arba rankose laikant 
naujagimi kūdiki. Per 13 metų 
besigindama nuo policijos ji pa
gimdė 10 vaikų ir policija jos 
negalėjo areštuoti, nes Italijos 
įstatymai draudžia moterį areš
tuoti kada ji nėščia arba turi 
nesenesnj kaip 6 mėnesių kū
diki.

Praeitą rugpiūčio 15 dieną 
policija pirmą kartą ją užklupo 
ne nėščią ir be mažo vaiko ran
kose ir ją išsivedė. Jos nusikal
timas — Mrs. 
dvyliktą kartą 
polio mieste 
kontrabandines

Federico jau 
kaltinama Nea- 

pardavinėjanti 
cigaretes...
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ASSETS OVER $175,000,000
RESERVE OVER $15,700,000

STANL 
FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Raginkite savo apylinkę 
zzzįz taupykite!

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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.
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IR V. RASTENIO 
LAIŠKAS P. STRAVINSKUI
Gerbiamasis,

Grįžęs iš kelelos dienų išvy
kos, radau rugp. 3 d. Naujieno
se Sveiko man skirtą atvirą 
(tiksliau
iškėlė Sveiką mano akyse į gar
saus kolumnisto Anderseno ly
gį. Mat, ir tasai, andai pagau
tas beskelbiąs nepatikrintą tei
gimą apie senatorių Eagletoną,

Andersonas pats savo paskelb
tąją pasaką atšaukė ir Eagle- 
toną atsiprašė.

Neraginsiu Sveiko sekti An
derseno pavyzdžiu iki galo, nes 
tai jau būtų nesvietiškai vėlu, 
o be to — tas dalykas visiškai 
gi niekam nesvarbus.

Vargu ar kas nustebtų, jei
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Padarytas naudingas darbas
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys 

Bobelis, nuskrisdamas į Floridą ir liudydamas respubli
konų partijos platformos komitetui, atliko visiems lietu
viams labai naudingą darbą. Raštu ir žodžiu jis informa
vo didžiausią galią krašte turinčios partijos vadovybę apie 
Amerikos lietuvių rūpesčius ir norą padėti rusų pavergtai 
lietuvių tautai. Dr. Bobelis aiškino platformos komiteto 
Krašto apsaugos ir užsienio politikos pakomitečiui, va
dovaujamam įtakingo partijos nario John Towers, kokia 
šiandien būklė yra pačioje Lietuvoje ir kas širdį skaudina 
Amerikos lietuviams.

Reikia pripažinti, kad Alto vadovybė paruošiamuo
sius darbus jau seniai buvo pradėjusi. Kai vieni “veikė
jai” kongreso atstovams svetimus raguolius piaustė ir gy
rėsi teise “dirbti laisvinimo darbą”, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovybė pradėjo rinkti medžiagą, svarstė pa
čias svarbiausias problemas ir diskutavo memorandumą. 
Anksčiau Amerikos Lietuvių Tarybos memorandumas 
buvo įteiktas Demokratų partijos platformos komitetui, 
o šią savaitę jis buvo įteiktas ir respublikonų partijos 
platformos komitetui.'

Džiugu, kad ne tik pakomitečio pirmininkas Towers, 
bet ir kiti komiteto nariai domėjosi lietuvių tautos liki
mu ir pačios Lietuvos prievartiniu prijungimu prie So
vietų Sąjungos. Visos kitos galingosios valstybės atitrau
kė savo karo jėgas iš karo metu užimtų teritorijų ir lei
do vietos gyventojams tvarkyti savo reikalus. Tuo tarpu 
Sovietų Sąjunga ne tik neatšaukė savo karo jėgų iš užim
tų sričių, bet ji primetė nepaprastai žiaurų išnaudojimo 
režimą, kuris tikrais vergais padarė lietuvius, latvius, 
estus, gudus, ukrainiečius, ir visą eilę kitų tautų.

Domėjosi ne tik pats pirmininkas, įtakingas respub
likonų partijos narys, bet didelį susidomėjimą reiškė ir 
kiti pakomitečio nariai. Jie žinojo, kad savo laiku Lietu
va buvo laisva ir nepriklausoma, jiems spauda priminė, 
kad JAV vyriausybė prieš 50 metų pripažino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybę. Jiems taip pat aiš
ku, kad visos JAV administracijos nepripažino sovietų 
smurto ir prievartinio Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą iki šios dienos nepripažįsta. Bet jie aiškiai nežino
jo, kuo tas smurtas pasireiškia.

Jie ausis ištempę klausėsi, kai Dr. Bobelis jiems iš
aiškino plėšikiškus sovietų muitus drabužiams ir kitiems

būtinai reikalingiems daiktams. Rusai apiplėšė visus 
krašto gyventojus, išvalė krautuves ir sunkvežimiais iš
tuštino visus sandėlius. Gyventojai liko be aprangos ir 
be apavo. Jie prašo pagalbos. Kada iš Amerikos jiems 
brolių ir seserų siunčiamas būtiniausių dalykų siuntinys, 
tai sovietų valdžia uždeda muitą, kuris prilygsta siunčia
mų daiktų kainai. Sudėjus pinigus visokioms inspekci
joms ir reikalingiems persiuntimams, susidaro pasakiš
ka suma, Amerikos lietuvis, norėdamas padėti nelaimėn 
patekusiems broliams, turi rusui duoti tokios pat vertės 
kyšį, kad siuntinį praleistų į Lietuvą.

Be plėšikiškų muitų, prisideda dar viena nelaimė: 
pašte labai dažnai išvagia siunčiamus reikmenis. Vie
niems apkarpo siunčiamus medžiagos gabalus, kad nega
lėtų pasisiūti eilutės ar suknelės. Antriems išneša puspa- 
džiams odas, gydymo priemones, laikrodėlius, iškeičia 
akordeonus ir pasisavina skepetaites. Į Lietuvos pašto 
įstaigą privaryta rusų, kurie su lietuviais elgiasi kaip tik
ri kolonistai Lietuviams jie nepripažįsta pagrindinių pi
liečio teisių ir skriaudžia įvairiausiais būdais. Ne tik 
siuntinius išvagia, bet terorizuoja siuntinio gavėją, ver
čia atiduoti jiems vertingiausius gabalus. Jeigu pašto tar
nautojai nepajėgia atimti dalies siuntinių, tai pasiunčia 
katiušas, įtakingų komunistų žmonas, kurios “atperka” 
atsiųstus drabužius, vertingesnį maistą, adatas, pirščiu
kus ir net ylas.

Be to, rusai šioje srityje vartoja ir šantažą. Jie, 
įvairiausiais būdais grasindami, priverčia vergijoje liku
sius lietuvius rašyti Amerikon laiškus ir prašyti jiems pa
tiems būtinai reikalingų prekių. Jeigu Amerikoje dosnią 
giminę turintis lietuvis ruso nepaklauso ir nepareikalau
ja jam reikalingų daiktų, tai okupantas arba jam tarnau
janti policija pasirinktą auką terorizuoja, grasina kalė
jimu arba prievartos darbais. Rusai reikalauja, kad jiems 
nupirktų automobilius, pageidaudami liuksusinių 
į / Bet pats svarbiausias dalykas — pagrindinių piliečio 
teisių atėmimas lietuviams. Rusų okupuotoje Lietuvoje 
nėra žodžio ir spaudos laisvės. Ten gyvenantieji žmonės- 
neturi sąžinės laisvės. Lietuviams neleidžiama tikėti arba 
netikėti. Tikintieji turi prašyti Brežnevą, kad leistų jiems 
melstis pasirinktose bažnyčiose, kad nekištų į kalėjimus 
gyventojų mėgiamų dvasiškių. Okupantas per mokyklas, 
spaudą ir radiją nori, kad lietuviai tikėtų Leninu, Stali
nu, Brežnevu, jų skelbiamu “komunizmu”, bet lietuviai 
tokiais dalykais nebetiki. Okupantas neleidžia'lietuviams 
netikėti. Jis prievarta nori primesti lietuviams visai sve
timą tikėjimą. Altas iškėlė viešumon šių prievartą, supa
žindino JAV valdžią turinčios partijos vadus. Tai didelis 
ir naudingas darbas.

Sveikas imtum ir Antrąjį Jau
nimo Kongresą tarkuoti už pa
našiai įtartą “pasidavimą Ras- 
tenio įtakai”, kadangi šis kon
gresas, nepaskelbdamas jokių 
rezoliucijų, o tik įsteigdamas 
permanentinę jaunimo sąjun
gą, pasielgė labai panašiai, kaip 
mano jam buvo linkėta Sveiko 
minimajame mano straipsny
je. Tik — dėmesio! — tie ma
no linkėjimai iš spaustuvės, 
berods, teišsikrapštė kongresui 
jau išsiskirsčius...

O dėl to vardo ir garbės, tai 
kol kas nesijaučiu dėl tų daly
kų įbridęs nei į menkybinį, nei 
į didybinį kompleksą, todėl nė 
nesirengiu gaišti laiko tyrinė
jimams, kas kada kurion ka- 
tegorijon tą mano vardą teikė
si ar nesiteikė paskirti. Jeigu 
gi Sveikam, kaip sakaisi, toji 
gero vardo problema jau bus 
pasidariusi nuospaudiškai opi, 
tai Šekspyro citatomis to skau
dulio nenuraminsi. Sveikiau 
būtų prisiminti gyvenime dau
gybės išbandytą patyrimą: kas 
ima pats savo vardo gerumu 
viešai girtis, greičiau prisišau
kia pašaipos, negu pagarbos.

V. Rastenis
New York, 
1972, rugp. 12

P. STRAVINSKO 
ATSAKYMAS V. RASTENIUI
Kolega V. Rasteni,

Atsakau į Tamstos čia skel
biamą man laišką.

1) PLB Valdyba globojo I-jį 
PLJ Kongresą, ir jos pirminin
kas Stasys Barzdukas gerai ži
nojo visus to kongreso darbus. 
Jis dalyvavo irgi PLJK rezo
liucijų komisijoje stebėtoju. Tą 
yra paliudijęs ir tos komisijos 
narys Dr. Algirdas Budreckis 
1966 m. Tėvynės Sarge Nr. 1 
(27). Jis buvo geriausiai infor
muotas apie visa kas dedasi 
tame kongrese. Todėl jo žodis 
man apie tai kad Tamsta bu
vai vad. “politinės rezoliucijos” 
pirminio projekto autorius, bu
vo visiškai patikimas, ir man 
nereikėjo ankščiau, kaip nerei
kia ir dabar jo dar kur kitur 
latikrinti.

Šia proga noriu dar pastebė
ti, kad Stasys Barzdukas pasa
kojo man apie tą Tamstos anos 
rezoliucijos projekto paruoši
mą gera valia, su pagarba Tams 
tai, laikydamas, kad tokia 
Tamstos pagarba jaunimui ne- 
smerktina, 
mu buvau 
nuomonės.

nors aš tuo klausi- 
ir esu visai kitos

2) Kad ta nevykusi, žalin
ga “politinė rezoliucija” yra 
Tamstos, tegul tik pirmame 
projekte, suredaguota, tą esu 

Iparodęs jos ir kitų Tamstos po-

DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Iš gyvenamo namo ėjo trys takai. Vienas, labiausiai 

pramintas, ėjo tiesiai į šulinį, kuris stovėjo kiemo vi
duryje. Šulinys buvo svirtinis. Visuomet turėdavo ge
ro ir sveiko vandens. Jo pakakdavo vasarą, jis neiššal
davo ir žiemą. Namuose visi mokėjo vandenį ištraukti.

Iš namo i dešinę vienas takas ėjo į klėtį, kur su
kraudavo visus iškultus javus. Klėtis buvo didelė ir 
švari. Aruodai būdavo pilni javų.

Takas į klėtį skildavo. Viena jo šaka eidavo prie 
didžiojo kiemo vartų, antroji vedė tiesiai į laukus. Ša
lia tvoros ėjo kelias i Griškabūdį.

Mūsų sodybos buvo didelės, kaip kiekvienam geram 
ir tvarkingam šimtamargiui dera. Sodybos buvo at
skirtos nuo laukų gera štanketine tvora, čia įėjo šu
linys, klėtis, sodas, bitės ir vėją su darželiais.

Kiek toliau Į pietus buvo tikras kiemas, kuriame 
buvo tvartai, daržinė, klojimas ir kitokį didelio ūkio 
pastatai, šitas kiemas buvo aptvertas. Galėtum pasaky
ti, kad jis dalimi buvo įtvertas į anksčiau paminėtą 
kiemą. Už tvartų buvo dar viena tvora, kuri skyrė so
dybas nuo laukų. Pas mus laukai buvo laukai, o sody
bos buvo atskirtos. Didysis kiemas taip pat atitvertas, 
nuo gyvenamojo namo ir klėties.

Didysis kiemas turėja trejis vartelius. Vieni vartai 
vedė prie tvartų, kur stovėjo karvės avys ir veršiukai. 
Antrieji vartai vedė į vidurį kiemo, tiesiai nuo šulinio. 
O tretieji vartai vedė prie arklidės ir malkinės, kurią 
pas mus vadino malkinyčia.

Kiemo gale stovėjo klojimas. Ten būdavo krauda

mas šienas, javai ir visoks pašaras. Tarp klojimo ir 
tvartų būdavo tvoros su vartais.

Kitame kairėje esančių tvartų — arklidės gale dar 
buvo vadinama daržinė. '

Kluonas turėjo pastogę, kuri buvo naudojama pa
būklams padėti. Ten džiūdavo naujai išplautos lentos, 
ten stovėjo nulupti medžiai, įvairūs sukirsti stulpeliai, 
naujai tvorai ruošiami štanketai ir kiti dideliam ūkiui 
reikalingi dalykai

Malkinėje turėjo visiems metams reikalingų atsar
gų. žiemos metu, kai ūkyje nebuvo tiek darbo, tai pri- 
siveždavome medžių, pavasari juos suplaudavo ir su- 
sikapodavome, o visą metą šeimininkės degindavo. 
Savo laukuose taip turėjo miškelių, kuriuos žiemos 
metu apvalydavome, žiemą daug lengviau laukuose 
stovinčius elksnius nukirsti. Vasarą kartais prie jų 
sunku prieiti, nes elksniai mėgsta balas, jie geriau au
ga drėgnose vietose. Tuo tarpu žiemą visur kelias lygus 
ir geras.

Mano tėvas buvo vienas pirmųjų, kuris nusipirko 
kertamąją, tai žiemos metu ir ją laikydavo daržinėje. 
Ten pakraudavo ratus ir roges. Ten sudėdavo Įvairius 
daiktus, kurie vasaros metu būdavo reikalingi tai prie 
namų tai laukuose. Dabar man būtų sunku jų vardus 
atminti bet žinau, kad dideliame ūkyje buvo visokių 
kėdžių, šakių, trikojų, ratų, lentgalių, kuolų ir įvai
riausių tinklų.

Šalia malkinės ir vidurinių vartų buvo didelis lovys 
galvijams girdyti. Iš šulinio buvo paguldyta didelė ry- 
na, kuria vanduo tekėdavo į lovį. Vandenį reikėdavo 
ištraukti ir ryna paleisti i lovį. Lovys visuomet būdavo 
pilnas vandens. Galvijai skubėdavo prie lovio, kai 
grįždavo iš laukų. Gerdavo visi, bet daugiausiai van
dens išgerdavo karvės ir veršiai. Prie lovio skubėda
vo arkliai ir avys. Jeigu arkliai gaudavo užėsti rasa, tai 
vandens jiems nereikėdavo.

litinių idėjų bei raštų tekstų 
palyginime 1967. III. 19 d. Nan-

kompiliacija’*. Tų / įrodymų 
Tamsta negriovei.

3) Norėčiau Tamstai tikėti, 
ką rašei, bet aklai tikėti nega
liu. Negaliu dėl to, kad jau ne 
kartą esu Tamstą, Paties žo
džiu tariant,, “pagavęs” beskel
biant spaudoje netiesą. Manau, 
prisimeni faktus, nurodytus 
mano straipsnį “Nekalbėk ne
tiesos” paskelbtame 1963. VIIL 
13 d. Naujienose. O ir dabar 
skelbi (Akiračiuose) netiesą, 
kad mano kritikuojamus I-jo 
PLJK nutarimus esi pasiskai
tęs tik dabar, tuo tarpu kai aš 
Patį mačiau tų nutarimų, be
klausantį kongreso plenume, 
kur mudu dar ir pasisveikino
me. Arba skelbi, kad aš tą “po
litinės rezoliucijos” autorystę 
Tamstai prikaišiojąs per 6 me
tus kone kas pusmetis, tuo tar
pu kai aš apie tai. esu užsimi
nęs spaudoje tik vieną kitą kar
tą, kai tam buvo pateisinamas 
pagrindas. Tai kaip galima 
Kolegai tikėti?

4) Kol PLB pirmininkas Sta
sys Barzdukas savo pasakytų 
man. žodžių neatšauks (aš pri
miniau jam tuos žodius dar ir 
savo asmeniniame laiške, prieš 
paskelbdamas juos Naujieno
se) ir kol Tamsta nesugriausi 
mano įrodymų, pateiktų ma
no straipsny “LNT raštų kom
piliacija” (Naujienose), tol aš 
laikau Tamstą tos nelaimingos 
“politinės rezoliucijos” pirmi
nio projekto (įteikto rez. ko
misijai gal ir per kito asmens 
rankas) autorium, ir dėl to aš 
Tamstos nei viešai nei priva
čiai dabar atsiprašyti negaliu. 
Pagaliau, jei ta mano klaida ir 
paaiškėtų (nors aš manau, kad 
jos neįrodysi), kažin, ar būtų 
pagrindas, man Tamstą atsi
prašyti. Gi Akiračiuose pareiš- 
<ei, kad anoje “politinėje re
zoliucijoje” nieko blogo nesą. 
Jei taip, tai ir priskyrimas 
Tamstai jos autorystės jokiu at
veju negali būti laikomas ma
no palietimu Tamstos garbės. 
Ko gi Tamstai įsižeisti, jei aš 
priskiriu Tamstai “gero kūri
nio autorystę?

5) Tamstos viešas pasigyri
mas, kad esi Akiračiuose pa
siūlęs II-jam PLJ Kongresui 
įsteigti “permanentinę jaunimo 
sąjungą” yra klaidinantis.

štai, tas Tamstos pasiūly
mas:

“Būtų jaunimo laimėjimas, 
jei kongresas ... pajėgtų įkurti 
po tęstinį tolesnio svarstymo 
židinį kiekvienam svarbesnia
jam jaunimo ir mūsų visų laip
tiniam rūpesčiui (visur m. pabr.

Šis Tamstos pasiūlymas ne-

šalia lovio ant žemės buvo padėtas sūrus akmuo. Gal
vijai žinojo, kad jis sūrus. Karvės, atsigėrusios van
dens eidavo druskos prisilaižyti. Kiekvienam gyvam 
sutvėrimui reikalinga druska. Vieni druskos gauna su 
maistu, o antriems reikia jos ieškoti iš kitur. Mano 
tėvas, beskaitydamas senus lietuviškus kalendorius, 
išskaitė, kad galvijam reikalingas sūrumas, žiemos 

rmefu, kai duodavo karvėms siečkos, tai kartais ją. api
berdavo druska. Bet vasaros metu jiems buvo reika
lingas sūrus akmuo.

Negalėčiau pasakyti, kur jis tą akmeni gavo. Jeigu 
neklystu, tai jis jį parsivežė iš Vokietijos , išvežęs ark
lius. Kiekvieną metą jis vesdavo arklius parduoti. Ten 
geriau mokėdavo už gerus ir sveikus arklius. Ten ap- 
sipirkdavo ūkiui naujų ir būtinų dalykų.

Mano tėvas pirmas įsigijo kertamąją. Apie ją jis 
buvo skaitęs, bet mūsų apylinkėje niekas jos dar netu
rėjo. Rugiapiūtės metu kirsdavo dalgiais, o vietomis 
dar vartodavo pjautuvus. Visi šeimos nariai mokėjo 
naudoti pjautuvus, bet ne kiekvienas tikdavo prie dal
gio.

Ne tik Bliuviškiuose, bet visame krašte jo kalbos 
apie parvežtą kertąmąją. O kai'rugiai prinoko ir tėvas

turi nieke bendro 
sąjungos įsteigimo 
čia siūlai 
nhno sąjungą,
tinių židinių” (kažin, ar židi
nys gali būti “tęstinis”?) “kiek
vienam” (taip, kiekvienam!) 
“svarbesniam” jaunimo, dargi 
ir “mūsų visų” taut, “rūpesčiui” 
svarstyti, nagrinėti. Kiek gi tų 
“rūpesčių” gali būti? Marių 
marios!

Pagaliau, jei gegužės mėnesį 
ir būtum tą gerą jaun. s-gas^ 
steigimo idėją kongresui pasiū
lęs, tai vistiek tas Tamstos pa
siūlymas būtų buvęs jau pavė
luotas. nes jaun. s-gos steigi
mo idėja jau senai buvo kitų 
iškelta ir Bendruomenės vado
vybėje svarstyta. Kolega, ne
sigirk svetimais nuopelnais, 
skelbdamas aiškią netiesą

6) Baigdamas, noriu dar pa
sveikinti kolegą išmokusį pa
doriau spaudoje rašyti. Šiame 
savo laiške tegul šiek tiek ir 
“pasikandžioji”, bet vis tiek 
nuo gegužės mėnesio padąryta 
didelė pažanga. Jei prie šio 
Tamstos pamokymo bus prisi
dėjęs ir mano I-sis atviras laiš
kas Naujienose (į kurį atsakai), 
tai nesigailiu jį čia paskelbęs.

Dėl asmens garbės, kaip tei
sinio intereso, kurį kiekvienam 
reikia ginti “parašysiu atski
rai specialiame straipsnyje”.

Su linkėjimais tobulesnio ir 
padoresnio rašymo spaudoje.

P. Stravinskas 
Chicago,
1972 m. rugp. 16 d.

WASHINGTONAS. — For
mali Indianos Kopų nacionali
nio parko dedikacija įvyks atei
nančio mėnesio 8 dieną, penk- 
'tadienį, 9:30 vai., ryto, praneša 
senatoriaus Adlai Stevensono, 
III įstaiga praeitą ketvirtadie
nį.

Dedikacijai, pirmininkausiąs 
pats vidaus reikalų sekretorius 
Rogers C. B. Morton, dalyvau
jant bu v. senatoriui Paul Dou
glas, kurs-daugiausia? dirbo tą 
parką steigiant.

Paežerės kopų parko projek
tas autorizuotas jau 1966 me
tais ir 85 nuošimčiais išpirktas, 
bet publikai dar tebėra uždary
tas, kol bus padaryti reikalingi 
Įrengimai ir patogumai. Parkas 
būsiąs publikai atidarytas 1973 
metų vasaros gale.

Kur parko dedikacija Įvyks, 
nepaskelbta.

SKAITYK “NAUJIENAS5 -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS^ 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

nebarsto. Jis gavo tiek daug arba dar daugiau javų, ne
gu ankstyvesniais metais.

Aš buvau mažas. Laukuose mažai ką galėjau padė
ti. Bet kai parvežė kertamąją, tai manęs nuo jos nega
lėjo atstumti. Tėvas mane apibarė ir liepė prie jos ne- 
artėti. Jeigu būčiau nepaklausęs, tai kaip paprastai, 
už nepaklausymą būčiau užtraukęs tėvo pyktį, o aš jau 
žinojau, kad tokio dalyko tais laikais nevertėjo daryti.

KITI BLIUVIŠKIŲ GYVENTOJAI
Keliais žodžiais pavaizdavęs mūsų ūkį ir palietęs 

greta buvusį artimiausių kaimynų Totoraičių ūkį, no
riu paminėti h* kitus Bliuviškių gyventojus.

Bliuviškiai buvo dideli. Tai buvo vienas didesnių 
Griškabūdžio valsčiaus kaimų. Kiek prisimenu, Bliu- 
viškiuose galėjo būti apie 70 sodybų. Buvo didokas 
skaičius šimtamargių ūkininkų, bet buvo daug ir silp
nesnių. Tai nereiškia, kad silpnesnieji būtų blogai gy
venę. Žemė buvo derlinga ir gera, duonos visiems už
teko. Be to, kiekvienas, kuris tiktai netingėjo, galėjo 
ne vien vasarą, bet ir žiemos metu rublį kitą iš šalies 
užsidirbti. Bliuviškių gyventojai buvo darbštūs, jie

ištempė ją į laukus, tai žmonės, vyrai eidavo pasižiū
rėti kaip ji kerta. Naujai parvežtą mašiną buvo sunku 
nustatyti, bet jeigu ūkininkui pavykdavo tai padaryti, 
tai tada būdavo gražu žiūrėti, kaip gražiai ji kerta pri
nokusius javus ir juos išvalo. 1

— Tu pamatysi, pusė tavo grūdų liks laukuose, — 
sakydavo jam-bobelės, pasižiūrėjusios, kaip kertamoji 
mala varpas ir viską maigo. , į

Pradžioje pats tėvas panašiai galvojo. Jis bijojo, 
kad dalis prinokusių javų nenubirtų. Niekam savo 
abejonių nepasakojo, bet vėliau, kai javus suėmė ir iš
valytus javus pasvėrė tai įsitikino, kad kertamoji javų į.

nepraleisdavo progos, šaltis jų negąsdindavo, jie ne
bijojo jo, dalgio rr kaitros, žiemos metu važiuodavo
malkų ir medžių ieškoti toliau.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO

IM
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M. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIM

IR GfRKLĖS LIGOS *
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tošof.: PReapect 8-3229 
RmM. šotofu WAlbrook 5-5074 

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryte, 
auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rorz. toL 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

žvalgas
an-

ROCKFORD. U.
Mirė Jonas Benderius

Jonas Bend orius gimė 
gliakasių miestelyje Ladd, III.
{ Rockfordą atvyko sn tėvais, 
būdamas 11 metų amžiaus. Jo 
tėvas gavo darbą, nusipirko di
delį gyvenamą namą ir nemažą 
žemės sklypą. Buvo stiprus vy
ras ir jokio darbo nebijojo. 
Laisvalaikiu augina daržoves, 
kurių užtekdavo nemažai šei
mai.

Taleftf PRo^pect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR.G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 
_____ ir seštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

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

Jonas buvo vyriausias sūnus 
ir padėdavo tėvui dirbti. Vedė 
žmoną Ireną, su kuria išaugi
no sūnų Donaldą. Jonas Ben
derius 23 metus ištarnavo Rock- 
fordo policijoje. Buvo geras, 
sąžiningas policijos pareigūnas. 
Dažniausiai tvarkė gatvėse ju
dėjimą. Triukšmadarių greitai 
nevežė į policijos būstinę. 
Triukšmadariai jo ir taip bijo
jo, nes buvo stiprus 6 pėdų vy
ras. Jam tik pasakius, -visi 
triukšmadariai tuoj išsiskirsty
davo.

Juliaus Pooxman koplyčioje 
su juo atsisveikino jo 4 broliai, 
5 seserys ir draugai, kurių tar
pe buvo daug lietuvių. Dvasi
niai patarnavo metodistų kuni
gas. Daug automobilių palydė
jo Joną Bendorių į Green Wood 
kapines.

Reiškiu nuoširdžią užuojau-

Rudens balius lietuviškiems 
reikalams

Brighton Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Draugijos Val
dyba yra užsimojusi plačiau 
praplėsti savo veikimo gaires ir 
savo veikla prisidėti prie lietu
viškų institucijų palaikymo. Ji 
žada paremti finansiškai mums 
taip reikalingą ir sunkiai besi
verčiančią spaudą, radio, mo-

lietuviška. Čia išeivijoje yra 
mūsų visų lietuvių didžiausias

turime lietuvišką spaudą. Rem
kime ją.

Šiam reikalui namų savinin
kų draugija rengia Rudens ba
lių, kuris įvyks š. m. rugsėjo 16 
dieną B. Pakšto salėje.

Draugijos valdyba prašo visus 
Brighton Parko lietuvius — na
mų savininkus bei svečius šia
me baliuje skaitlingai dalyvauti. 
Čia turėsit progos su savo kai
mynais bei svečiais gaidžiai pa
sivaišinti, pasikalbėti, smagiai 
pasišokti ir tuo pačiu prisidė
site prie lietuviškos veiklos pa
laikymo.

Rezervuokite iš anksto
vietas, įsigydami bilietus pas 
platintojus arba Pr. Rumšos 
maisto parduotuvėje, 4359 So. 
Maplewood Avą., telefonas 
W 7-2149.

Visi, kas tik galit, dalyvauki! 
šiame baliuje, nes kur du stos, 
visados daugiau padarys. Brigh
ton Parko lietuviams Jdus garbė, 
o lietuviškai veiklai gerovė.

Pr. Rumšą

sau

GRADINSKAS

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

- Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-181S arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS c VIDAUS LIGŲ SPEC. - 

2454 WEST 71st STREET .
VALANDOS: Pirmai, antrad., ket

virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2S18 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SABUTIS
UNKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WBST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

NAMAMS
2S12 W. 47 ST. — FR 4-1WS
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

P&RKRAUSTYMAI

. .......... -..... - -- - - jr

........... . ■"!

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 54061

Apdraustas perkraustymas 
Iš jvairip atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Mirė Balys Buračas
Balys Buračas, kraštotyros 

veteranas Lietuvoje, 75 m. am
žiaus sulaukęs, mirė š. m. lie
pos 28 d.’Jis buvo gimęs 189T m. 
sausio 18 d. Šiaulių apskr., Si- 
darų km. 1921-28 m. buvo pra
džios mokyklos mokytoju, nuo 
1929 m. studijavo grafiką Kau
no meno mokykloje. Nuo 1922 
m. spaudoje daug rašė liaudies 
meno ir kt. klausimais. 1931 
m. buvo Aušros muziejaus 
Šiauliuose konservatorium. Bu
vo surinkęs per 3,000 dainų. 
1944 - 54 m. mokytojavo Kar
mėlavos vid. mokykloje.

Pagal “Lit. ir Meno” duo
menis (nr. 31) -Balys Buračas 
buvo surinkęs apie 2400 įvairių 
ekspona.tų, jo palikime — 18,- 
200 fotonegatyvų ir apie 30,-< 
000 nuotraukų. 1937 m. Buračo 
nuotraukos Paryžiaus parodoje 
buvo apdovanotos aukso meda
liu. šio kruopštaus etnografo, 
mokytojo, liaudies buities, pa
pročių tyrinėtojo palikimas ati-

teko M. K. Čiurlionio galerijai 
ir Istorijas muziejui Kaune. 
Dar galima priminti, kad 1928 
m. B. Buračo paruoštas buvo ir 
išleistas “Lietuviškų juostų 
raštų albumas”. (Elta)

Tarptautinio teLsmo 
nutarimas Islandijai

HAGA, Olandija.— Tarptau
tinis Teismas nusprendė, kad 
po rugsėjo 1 dienos, kuomet 
įsigalios pakraščių zonos praplė 
timas iš 12 iki 50 mylių, sveti
mų valstybių laivai galės žve
joti Islandijos teritoriniuose 
vandenyse. Bylą dėl žvejybos 
prieš Islandiją buvo iškėlusios 
Anglija ir Vakarų Vokietija. 
Teisėjai 14 balsais prieš 1 nuta
rė apriboti Anglijai ir Vak. Vo
kietijai metinį žuvies pagavimo 
kiekį vienai iki 170,000, kitai 
119,000 metrinių tonų.

Teismas įsakė Islandijai susi
laikyti taikius Anglijai ir Vak. 
Vokietijai baudos priemones 
žvejojant toliau kaip 12 mylių 
nuo kranto, tai yra kitapus da
bartinės žvejojimo zonos. Islan
dija nusipirko patranklaivį ir 
keturis malūnsparnius, kurie 
turėsią patruliuoti siūlomą 50 
mylių žvejybos zoną.

Tuščias sovietų 
aruodas

MASKVA. — Karščiausia ir 
sausinusia vasara visame šimt
metyje smarkiai pakirto grūdų 
derlių Ukrainoje, antri metai iš 
eilės, oficialiai paskelbė Mask
va praeitą ketvirtadienį. To pa
sekmėje Sovietų lyderiai sten
giasi ko daugiausiai grūdų su
pirkti užsieniuose ir ieško laivų 
jiems pargabenti.

Centrinės statistikos įstai
gos žiniomis,- Ukrainos derlius 
šią vasarą sieks tik po 31.4 bu

šelio iš akro žemės. Tai esą 15 
bušelių mažiau iš akro kaip 
normaliai iš Ukrainos gauna
ma. Pernai Ukrainoje buvo lie
si metai, šiemet būsiąs dar lie
sesnį.

Komunistai visai 
nesirengia taikai 
PARYŽIUS. — Gerai infor

muoti šaltiniai tvirtina, kad 
šiaurės Vietnamo komunistai 
visai nesirengia taikai. Kiek
vieną metą, kai Paryžiuje ko
munistai bandydavo įtraukti 
amerikiečius į tariamas taikos 
derybas, pačiame Vietname 
komunistai ruošėsi naujam puo 
limui.

Taip buvo šių metų kovo mė
nesį. Puolimui komunistai ruo
šiasi ir šiandien. Jie nori užim
ti Hue miestą, kad galėtų suda
ryti antrą “Pietų Vietnamo” 
vyriausybę. Tada karo veiks
mams ir žudynėms galo nebūtų.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

(PUTRAMENTAS) 
Unkamauo uta liūdesio vatandoa 
gnžmusios gėlės ir vainikai antka

pių popoočiinui ir arr<xttnėa 
kapanui

ROT R. PETRO XPUTRAMENTAI) 
5525 fa. Harfooi Ava. —■ S86-T2SI

GtLtS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREETSKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI •NAUJIENAS" Tvlafonal; PR 80833 Ir PR 84*34

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros įdubo paskutinis piknikas įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 20 d. Bruzgu- 
lienės sode, 83rd ir Kean Avė. Pra
sidės 12 vai. Klubas nuoširdžiai kvie
čia savo narius ir svečius skaitlingai 
atsilankyti. Bus geras Antano Va
liūno orkestras, skaniu valgiu ir gė
rimų. Lauksime jūsų atsilankymo.

Valdyba ir Komisija

— Amerikos Lietuvių Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugpiūčio 20 dieną 
1'00 vai. popiet Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd St. Nariai malonėki
te atsilankyti aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Lietuvių Žagariecių klubo pikni
kas įvyks sekmadienį, rugpiūčio 20 
dieną Kay’s sode. Pradžia 12:00 vaL 
Bus skanių šiltų valgių, šaltų gėrimų 
ir gražiu dovanų, šokiams gros Jur
gio Joniko orkestras. Kviečiami na
riai ir svečiai atsilankyti ir kartu su 
žagariečiais pasilinksminti tyrame 
ore. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdyba

TĖVAS LR SŪRUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-4

A * 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. P. < STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chrrurgi|a 

Ofisas 2750 Wast 71 st St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rax. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, ipec. MOTERŲ ligo* 
9fl»e«: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 1-1223
OFISO .VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
■iais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
’CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
■f OKTHOPEOAS^ROTEZrSTAS 

w Aparatai • Protezai. Med. Ba?
diržai. Speciali pagalba ko|am- 

' (Arch SvpperN) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 W«d 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoapect 6-SO84

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
zApie senui 
;Kai aitvarai 

’ f Skrajojo po

A. u
PETRONĖLĖ PRANINSKAS

Pagal tėvus Budraskytė
Gyv. 6949 So. Maplewood Ave.

Mirė 1972 m. rugpiūčio mėn. 17 d. 6:30 vai. vak. sulaukusi se
natvės. Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Bernice Soparas, jos vyras Stanley 

ir Veronica Ganch, .7 anūkai — Aleksandra Doubleday, jos vyras Ja
mes, April Magill, jos vyras William, Edward, Robert ir John Ganch, 
Joseph ir Stanley Soparas, 1 proanūkas bei kiti giminės, draugai ir 
.pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Seserų Rėmėjams ir Tėvu Marijonų Rė
mėjams.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Pirmadienį, rugpiūčio 21 dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Petronėlės Praninskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, anūkai, proanūkai, giminės.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS GERA1DAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

’ TeL: YArds 7-1741 ė 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago^
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assuciarijos

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENA 

I.R NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

hdkus,
ir laumės 
laukus...

S. Paterscnleni
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai m 

trykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
ūems .bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKO6, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su B apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai muš
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vende Frenkienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 pslM gra
ins leidinys. $1,50.

3. A. Giadriuc, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
revičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Staeė Vanagaitė - Petereonlenė, 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. Malronle, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 p«l., $1,00.
6. Alfonsas Vambutae, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-^os premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijoe posmai 
eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažena yra daug lengviau Juda 
įpratinti lietuviškai skaityti -ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
•ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

1739 So. HALSTED STn CHICAGO, ILL. 60608.

Vienų Metų Mirties Sukaktis

JONAS DIDŽGALVIS
Gyv. 3808 So. Unnm Avenue, Chicago, IH.

Mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 23 dieną ir palaidotas rugpiūčio 
mėn. Tl dieną Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Jau suėjo vieni metai, kaip negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą, tėvą ir brolį.

Nors laikas tęsiasi, bet mes Jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia Jam amžiną ramybę.

Už jo sielą bus atnašaujamos šv. mišios rugpiūčio mėn. 20 dieną, 
11:15 vai. ryto, šv. Jurgio bažnyčioje ir rugpiūčio 23 d. 8:00 vai. Tė
vų Jėzuitų koplyčioje, 5620 So. Claremont Avenue, rugpiūčio 26 d. 9:00 
vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisimiųti a. a. 
Joną Didžgalvį savo maldose. * y--

Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
nueisime.

Nuliūdę lieka:
Žmona, Sūnus su šeima, Seserys ir giminės.

--- - ------------------------ ------------------—,-----—----—------ '-------"T--------~

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 <So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-100.1

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

GEORGE R RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139
- - - ............. .. ’ ' -

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
[j (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
| 2314 WEST 28rd PLACE Virginia 7-S67C

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills,TIL. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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LENKU INTERNAVIMAS LIETUVOJ 1939
Mqdry po la k po szkodzie

lankai dar kartą parodė, kaip 
jiems tinka populiarus priežodis 
“mądry polak po szkodzie” 
(Mandras lenkas po bėdos).

Kuomet Hitleris susitarę su 
Stalinu pradėjo iš abiejų pusių— 
vakaru ir rytų skaldyti Lenkiją, 
o Lietuva tebebuvo laisva, len
kų armijai sugriuvus, tūkstan
čiai lenkų karininkų ir eilinių 
bet ypač karininkų perbėgo į 
Lietuvą, kur gavo globą, prie
glaudą ir galimybę persikelti to
liau i laisvus Vakarus. Kiek tuo
met iš lenkų pusės buvo pasaky
ta ir parašyta dėkingų žodžių 
Lietuvai — jos valdžiai ir tau
tai už brolišką pagalbą, suteiktą 
lenkams nelaimėje.

Bet štai po 33 metų lenkai pa
keitė savo dainos nebe tik gai
dą, bet ir žodžius — visą gerą, 
ką lietuviai lenkams tada pada
rė, priskirdami “vietiniams len
kams” (miejscowym polakom).

Lietuvių spaustuvė 
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

*

Amerikos lenkų susivienijimo 
organas Dziennik Związkowy ge
gužės 6 d. nr. straipsnyje “In- 
ternowanie Polakow Na IJtwie 
w Roku 1939” (Lenkų interna
vimas 1939 metais Lietuvoje) 
parašė:

“Kiek lenkų kareivių interna
vimo tema Rumunijoje ir Ven
grijoje yra jau gana gausi lite
ratūra, tiek nebuvo iki šiol pa
ruoštos istorijos apie lenkų in
ternavimą Lietuvoje. Tik pa- 
skutin iuoju metu pasirodė tos 
srities darbas Varšuvos Kariuo
menės istorijos apžvalgoj (Wojs- 
kowym Przeglądzie Historycz- 
nym). Autorius yra dr. Piotr 
Lossowski. Bendrai, sovietų ka
riuomenės įsiveržimo j Lenkiją 
metu Lietuvos sieną peržengė 
14,000 lenkų karininkų ir eili
nių. Iki 1940 metų birželio mė
nesio, pabėgimų į Vakarus dė
ka, tas skaičius stovyklose su
mažėjo iki 600 karininkų ir apie 
1,000 eilinių. Iš jų dalis per
ėjo į Vilniaus kraštą, grįžda
mi į konspiracinį darbą, liku
sius deportavo bolševikai Lietu
va užėmė. C 4-

Minėtasis straipsnis yra gana 
ilgas, kad būtų galima perspaus
dinti, nors ir labai įdomus. Ap
siribosime patvirtinimu, kad lie
tuvių valdžios ir visuomenės elg
sena su rugsėjo mėnesio pogro
mo likučiais, su neskaitingomis 
išimtimis, buvo korektiška ir žy
miai geresnė, negu Latvijoje,

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponi

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L l E P O N I S

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — §3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

kur buvo geriau tikėtasi, štai 
ką rašo dr. Lossowski:

Lietuvos Polonijos (taip len
kai vadina lenkų bendruomenę 
kituose kraštuose, kitais žo
džiais lenkų kolonija, jpr.) pa
galba labai plačiai “ išsivystė, 
jriimdama visapusiškas formas. 
Medžiaginė parama, gyvos sim
patijos parodymas iš vietos lep
ių pusės turėjo internuotiesiems 
lidelės reikšmės, pirmiausiai 
moralinės. Tai buvo nepakarto
jamas reiškinys, kokio negalėjo 
rasti tokiu plačiu mastu lenkų 
kareiviai, atsidūrusieji Rumu
nijoje arba Vengrijoje. Visuo
se internuotųjų kareivių santy
kiuose galima rasti gilaus dė
kingumo žodžius vietos lenkų 
adresu.

Lietuvos .Bolonijos pagalba, 
nors Bolonija pati labai stipriai 
nergyveno Lenkijos karinę ne
laimę, buvo jaučiama iš pat pir
mųjų dienų lenkų kareiviams 
atvykus į Lietuvą. Stebina di
delis pasiaukojimas iš pusės daž
nai nepasiturinčių jų žmonių.

Balangoje iš karto suorgani
zuotas patalynės baltinių ir mai
sto pristatymas internuotie
siems. Kitiems, tiksliau suor
ganizuotoms stovykloms taip 
pat buvo siųsti gausūs siunti
niai ir korespondencija. Savo
tiška pagalbos ir globos forma 
buvo internuotųjų kvietimai lan
kytis namuose. Turint galvoje, 
kad Lietuvos valdžia leido lan
kyti tik gimines, lenkai tik vie
ni sau težinomomais keliais gau
davo internuotųjų asmens ži
nias ir susitikdavo su jais jau 
kaip tariamais giminėmis pra
džioje stovyklos svetainėje, o 
paskiau jau kviesdavosi Į na
mus. Dažni buvo ir tokie atsi
tikimai, kur lenkų skautai tar
naudavo ryšininkais tarp pasiun
tinybės ir stovyklų, pernešioda
mi be kt. internuotųjų paslėptas 
pulkų vėliavas.

Tačiau labiausiai pagarsėjo 
Bolonijos pagalba organizuojant 
pabėgimus. Į stovyklas buvo 
pristatomi civiliniai drabužiai 
ir pinigai, reikalingi sargyboms 
papirkti. Kareiviams išsigavus 
Į laisvę, jie buvo slepiami, nors 
už tai grėsė didelės bausmės iki 
5,000 litų pinigais arba 3 mėne
sius arešto. Nemažiau patar
nauta su patalpomis labai dau
gelių atvejų ypač Kaune ir į 
šiaurę nuo miesto Babtų ir Ven- 
džiogalos valsčiuose, kur nuo 
bočių prabočių dideli plotai bu
vo apgyventi lenkti užmiestinės 
šlėktos, o taip pat beveik visa
me krašte lenkiškuose dvaruo-

KELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikta

HELP WANTED — MAL| 
Da rb in inky Reikia

IMMEDIATE OPENING
CUSTODIAN

NIGHT SHIFT — 4:30 P. M. TO 1 :(M) A. M.
General Custodial duties in Modern Offices and Laboratory. 

Minimum of 1 yeir experience preferred.
GOOD STARTING SALARY & BENE1TTS PROGRAM

Call 272-3030
Mr. JEFFRY, Personnel Dept.

INDUSTRIAL BIO-TEST LABORATORIES
1810 FKOSTAGE ROAD NORTHBROOK, ILL.

En Equal Opportunity Employer

se. Pagalbos apimtis neretai bū
davo labai didelė. Pavyzdžiui 
Marian KuČ informuoja, kad 
viena šeima Kaune pasiūlė jam 
apmokėti išlaidas visai kelionei 
per Latviją ir Estiją iki Švedi
jos”. \. . '

PIPEFITTERS
J. Pr. I Primarily inside pipe fitting, 

hydrairlicA pneumatic 
KARIETA IR AUTOMOBILIS troubleshooting of production,

Paryžiaus ____
ras, peržiūrėjęs 1909 metų ar
chyvus, nustatė, kad Prancūzi
jos sostinėje — Paryžiuje 1909 
m. pateko po karietomis ar nuo 
arklių įspyrimo ar sumindžioji- 
mo neteko gyvybių 18,584 as
menys. Tuo tarpu 1969 m. auto
mobilių nelaimėse žuvo 11,417 
asmenų.

Tarp žuvusiųjų skaičiaus 
skirtumas žymus. Bet susisieki
mas .sostinėje arkliais buvęs 
greitesnis, negu automobiliais.

miesto burmist- «I“iP»!“L Both construction 
& service shop. Some welding, 
plumbing & steam fitting re
quired. Applicant must be 
fully qualified &. experienced 
journeyman. Second shift (3 

p. m. — 11 p. ni.).
Apply mornings in person

Johnson & Johnson
4949' W. 65th STREET

An Equal Opportunity Employer

A. G. AUTO REBUILDERS reikalin
gas DŽENITORIUS,, mokantis angliš

kai kalbėti ir vairuoti mašinas. .
Tel. 776-5888. 3518-24 WEST 63rd St.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

—--------- ——ana—r11 ■■„■mrtF

X. ! R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi šuto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4J24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
tt—  -į.--.m   į .................................. ■■nmiMMiujiMBi.t „—mn—i ■■ ęj ii.iiLujiwiwjiijniMAjuu-iL uuujmiF

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, HI. 60632. T»l. YA 7-5919

REAL ESTATE FOR SAL? Į REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavime! ■ Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSLMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento ■

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ ’ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

’ " J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PARDUODAMAS 
BIZNIO NAMAS. 

KRAUTUVE IR 3 BUTAI. 
Mainysiu i privatų namą ir pinigų dar 
pridėsiu, arba i farma ar senesni namą.

3228 So. HALSTED ST. 
Telefonuoti 842-7707

— Dail. Juozas Pautienius, 
atostogaudamas Union Pier Gin
taro vasarvietėje, daug laiko 
skiria kūrybai. Dabar ten vyks
ta jo darbų paroda. Kultūri
niuose vasarotojų parengimuo
se aktyviai dalyvauja ten vasa- 
rojanti Vera Mašiotienė. Tarpe 
kilų vasarotojų yra muzikos 
kritikas Balys Chomskis, dr. 
Kudirka su šeima ir inž. Jono 
Stankaus šeima. Gintaro sav. 
Viktorija ir Algirdas Karaičiai 
padeda organizuoti įvairias pra
mogas vasarotojams, šį sek
madienį ten bus meisterio P. 
Tautvaišos šachmatų 
nas.

YOUNG MAN to learn interesting 
brush-making business . Shop work 

, to shipping. Good opportunity with 
growing company.

ERIE BRUSH CO.
860 W. Fletcher 477-9600

BEVERLY SHORES, IND.
PARDUODAMAS 3 miegamų, gerai 

izoliuotas visiems "sezonams gyventi 
namas su 3 miegamais ir dideliu por- 
čium. netoli ežero. $28,000.

VALDŽIOS GARANTUOTAS namas 
prie ežero su 3 miegamais, 2 voniom, 
2 židiniais ir daug priedu. Įmokėti 
$10 000

GERIAUSIAS PASIRINKIMAS di
delių kurortinių bei rezidencinių 
sklypų.

ANN CARLSON BROKERETTE 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. 219-872-4636

6243 S. ROCKWELL ST.

6 KAMBARIŲ MŪPJNIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1^2 auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų, mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL; 471-0321

simulta-

daugelis 
į mero

— Chicagos miesto 
organizacijų atsiliepė 
Richard J. Daley atsišaukimą 
dėl švaros palaikymo. Skautų 
organizacijos vienetai bei jauni
mo grupės įvairiose apylinkėse 
tvarko sklypus, lagūnos ir esan
čias be priežiūros vietas. Kiek
vienas miesto gyventojas ragi
namas prisidėti prie švaros ap
linkoje palaikymo.

— Ričardas L« Rimkus, Mil
da L. Patra, Virginija Sabaliū
nas ir Antanas A. Šerkšnys bai
gė Illinois universitetą Circle 
campus bakalauro laipsniais.

PERSONAL
Asmeny Ieško

SAULĖTOJE FLORIDOJE reikalinga 
namų šeimininkė. Gyventi oro vėsi
namam name. Gali būti motina su 
vaikučiais. Rašyti apie save pride
dant nuotrauka: Ovner. 1521 Cesery 

Terrace. Jacksonville. Fia. 32211.
Galima skambinti. Tel. 904—7434722.

3 apartment brick building one 6 
room* and two 3 room apartments.

See Sundays from 2 to 5 p. m.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE.

TEL. - 254-5551
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

SAVININKAS parduoda 'grosemesu 
didelėmis atsargomis :su 6 dideliais 
kambariais užpakalyje ir dviem 
apartamentais antrame aukšte. Di
delis sklypas ir 2 automobilių gara
žas. Kampinis namas, geros pajamos. 
Mokyklos gretimame bloke. Po tri
jų telefonuokite 376-8281. ,

ATIDARYTAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 1—5 vai.

. . - 2247 W. 35th St.
8 butų namas. 4 butai su 2 miega
mais ir 4 su vienu. Plytelių vonios ir 
virtuvės, ąžuolo durys ir medis, kar
što vandens šilima. Tik 3 metų se
numo. $1,500 mėnesinių pajamų. 
Parduoda savininkas, —' namų sta
tytojas.

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRLM1S 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠDIAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

KEISKITE PINIGĄ į NAMUS

4^ 
yra

RENTING IN GENERAL 
N o o m o s

MARQUETTE PARKE
DABAR IŠNUOMOJAMAS 

kambarių gražus butas. Kartu 
parduodamas ir 8 butų naujas 

namas. Imčiau mažus mainus.
Telefonuoti

PARDUODU
5 KAMBARIŲ MEDINĮ NAMĄ.

3 miegami, 1% aukšto.
40 pėdų lotas. 

Prieinama kaina.
4035 W. 69 ST. JOE

HE 4-2323

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS su virtuvės privilegija Mar

quette Parko apvlinkėje.
TEL. GR 6^497

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

................ ■ ............  i i i i ...

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

ir u 'iff-pw ITHTI II   Ill W.W ■

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBiS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

T«l.: REpubllc 7-1941

........ i .......... i m r>

A. 4 L INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
<645 So. ASHLAND AVE 

ok M775 1
(Currency Exchange įstaigoj.
Pigu* Butoinobillv doixJlmai.

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5181
Aniceta* Garbačlautkas, mv.
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— Michael Simonėlis išrink
tas 4-H klubo Marquette Clo
vers vicepirmininku. Klubas 
gavo pirmą premiją Ford City 
prekybos centre rankdarbių ir 
gaminių parodoje. M. Simonė- 
liui pripažintas čempionatas fo
to srityse.

Pas dantistą. Philadelfiįos zoologi
jos sode reziduojančiam Sibiro liūtui 
vardu Kunder, daroma dantų opera
cija, kurią atlieka Pennsylvanijos uni
versiteto Veterinarijos medicinos mo

kyklos profesoriai.

IŠNUOMOJAMAS
4% KAMBARIŲ BUTAS 

1-me aukšte. Plytelių vonia, spinte
lės virtuvėje, apkalta veranda. Tin-: 
karnas dirbančių arba pensininkų po

rai. Gera transportacija.
3155 No. NORMANDY

MŪRINIS, 5 KAMBARIŲ,
2 miegami ir valgomas. Namas prie 
69-tos ir Maplewood. Geras ir pigus. 

Reikia pamatyti.

Brokeris P. ŽUMBAKIS 
Tel. PR 8-6916

— Jean Martinkus ir Mary 
Kazunas iš Chicagos pietvaka
rių apylinkės, dalyvaus su savo 
kūriniais Chicagos festivalio 
meno parodoje šį savaitgalį. Ji 
bus prie Buckingham fontano.

— Diane Bružas ir Donna Va- 
silion yra Illinois universiteto 
Urbanoje garbės studentų sąra
šuose.

A. a. Valerijui Kuršiui mi
rus, gėlių vietoje Lietuvos Duk
terų D-jai aukoja 25 dol. Jo
nas Karalius, Balys Klovas ir 
Kazys Skaisgirys. (Pr).

* Rugpjūčio 28 dieną važiuo
ju į Hot Springs, Arkansas. Pa
imsiu keleivį, kuris padėtų vai
ruoti mašina. Marcinkus. Tel. 
376-7081. (Pr).

— Miami Lietuvių Klubas 
Floridoje siūlo darbą vedusių
jų porai labai gerom ir patrau
kliom sąlygom. Duoda ir bu
tą. Rašyti Lithuanian Ameri
can Citizens Club, 3655 N. W. 
34th Street, Miami, Florida 
33142. (Pr.)
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LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

TERRA
Brangenybės, Ltikrt>džl«l, Dovanos 

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

> Telef. 434-4660

M. A. § I M K U S
Real Batata, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI: *

ALEKSUI telef. 927-7186 
arba ROMUI telef. 927-5680

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32,000.

5Vz KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69.900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas.
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20,900.

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir ^mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTŲ 2 BUTŲ mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21,900.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. - $10.000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37500.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. M. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas, Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS TEL. 238-8656

SKAITYK PATS IR FJ>RAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJI !• N A S




