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P. VIETNA
sen. McGovern kampanija nerodo

PORTLANDAS. — Vakar demokratų kandidatas į preziden
tus McGovern vedė rinkimų kampaniją Portlande. Jis kaltino 
respublikonų vyriausybę, kad ji kontroliuoja tik darbo žmonių 
atlyginimus, bet nesirūpina didelių korporacijų pelnais. Jis vėl 
kaltino prezidentą Nixona, kad tas bijąs su juo susitikti viešuose 
debatuose. Prezidentas “slapstosi” Baltuose Rūmuose, pareiškė 
McGovern.

Paskutinis Louis Harris žmo
nių'apklausinėjimas parodė tą 
patį, ką prieš savaitę paskelbė 
Gallup Poll. Apie 60% ameri
kiečių žada balsuoti už preziden
tą Nixona, o už McGovern pasi
sako tik 25%. Kiti 16% dar yra 
neapsisprendę. Kada apklausi- 
nėtojai ėmė spausti tuos neapsi- 
sprendusius, į kurią pusę jie 
linksta, už Nixoną pasisakė 63%, 
o už McGovern — 29%. Kiti 9 
liko ir toliau neapsisprendę.

Paskutiniu metu sen. McGo
vern važinėjo su sen. Kennedy. 
Čia paaiškėjo, kad kandidatas į 
prezidentus mažiau yra populia- 
dus už savo palydovą. Prezidento 
Nixono komunikacijų direkto
rius Herbert Klein pavadino E. 
Kennedy sen. McGovern “ra
mentu”, lazda, kuria iš despera
cijos pasiramsto demokratų kan
didatas. Visuose mitinguose 
Kennedy buvo žvaigždė, o McGo
vern užėmė tik antrą vietą. Tą 
patį pastebėjo ir spauda. Phi- 
ladėlphijos “Daily--News”. užva
kar McGoverno^apsilankymo ap
rašymą pavadino: “15,OŪO’ Turn 
Out to Cheer Ted (and 
George) ”.

Įdomu, kad sen. McGovern lan
kantis Philadelphijoje, jo nesuti
ko to miesto meras, irgi demo
kratas, Frank Rizzo. Tuo metu 
jis buvo Baltuose Rūmuose ir 
kalbėjosi su prezidentu Nixonu. 
Rizzo atvežė prezidentui dovaną 
— JAV nepriklausomybės varpo 
modelį.

Meras Rizzo pareiškė: “Aš ti
kiu, kad sen. McGovern negalėtų 
laimėti, jeigu jam kas duotų 
balsavimo mašinas dabar. Phila- 
delphijos gyventojai nesileis ap
gaunami”.

WASHINGTONAS. — Kon
greso abejų rūmų konferencija 
nutarė iki 1985 metų baigti Ame
rikos upių ir ežerų teršimą. Įsta
tymas numato išleisti 24 bil. 
šiam tikslui pasiekti. Vyriausy
bė siūlė kitą įstatymą, kuris pa
reikalautų 6 bil. dol. per ateinan
čius trejis metus. Apie 75% lėšų 
duos federalinė vyriausybė, kitą 
dalį teks surasti valstijoms ir 
miestams. Visos pramonės įmo
nės, kurios leidžia srutas Į vie
šus vandenis, turės gauti leidi
mą tai daryti. Jei vanduo bus 
nevalytas, leidimo jos negaus.

ČIKAGA.

IŠ VISO PASAULIO

Indijos policija, laukdama demonstracijos prie parlamento rūmu, ištiesė tinklą ir juo neprileido 
žmonių į parlamentą. Demonstracijos dalyviai irgi griebė tą patį tinklą ir prasidėjo tampymasis.

Indijos sostinėje tokie tinklai naudojami užtvaroms ištiesti.

Amerika sulaiko
paskolą Ugandai
WASHINGTOXAS. — Kaip 

rašėme, Ugandos prezidentas ne
seniai raštu pareiškė Jungtinių 
Tautų sekretoriui, kad jis su
prantąs, kodėl Hitleris sudegino 
6 milijonus žydų. Ten jiems 
esanti ir vieta. Ketvirtadienį 
JAV valstybės departamentas 
paskelbė, kad yra sulaikoma nu
matyta paskola Ugandai — 3 
milijonai dol. Prezidento pa
reiškimas kaltas dėl paskolos su
stabdymo. Amerikos ambasado
riui Ugandoje įsakyta pareikšti 
vyriausybei dėl to pareiškimo 
protestą.

Ugandoje gyvena apie 1,000 
amerikiečių, daugumas jų misi
onierių, be jų, dar yra 35 am
basados nariai, 120 Taikos Kor
puso savanorių ir 40 įvairių pa
ramos įstaigų tarnautojų. Visi 
amerikiečiai įspėti nevažinėti po 
Ugandą, tik naudotis lėktuvais.

Britanijos Lordų Rūmuose vy
riausybė pranešė, kad iš Ugan
dos ištremiamus indus pažadėjo 
priimti Kanada, Švedija, Naujo
ji Zelandija ir dar trys valsty-

PASIKEISTI AMBASADORIAIS
BONA. — Lenkija ir V. Vokietija susitarė įsteigti ambasada 

Ketvirtadienio v^ena kitos sostinėse. Po dviejų dienų pasitarimų Bonoje Len-
naktį Čikagą sukrėtė nedidelis že- kiJ°s užsienio reikalų ministeris Stefan Olszewski ir V. Vokietijos 
mės drebėjimas, kuris buvo jau- — Walter Scheel nutarė toliau gerinti abejui valstybių santykius, 
čiamas Illinois, Wiscdnsino, In- prekybą ir išspręsti vokiečių sugrįžimo iš Lenkijos klau- 
dianos, lowos ir Michigano vals-1 simus- Lenkija paskyrė pirmu ambasadoriumi Bonoje Waclaw 
tijose. Drebėjimas nuostolių ne
padarė.

NEW DELHI. ~ 
prejmeraš Rahman, grįždamas 
iš Šveicarijos, kur jis gydėsi, su
stojęs Indijoje pareiškė, kad Pa
kistanas pirma turi pripažinti 
Bengalijos valstybę, tik tada 
Bengalija sutiks derėtis su Pa
kistanu.

KATMANDU. — Nepalio vy
riausybė pirko pirmą keleivinį 
lėktuvą — Boeing 727. Kad lėk
tuvas laimingai skraidytų, buvo 
paskerstos dvi ožkos ir jų krau
ju lėktuvas apšlakstytas.

CARDIFF. — Britanijoje ma
nų košė (tapioca) vos nesusprog
dino laivo. Laive “Cassarate” ki
lo gaisras. Ugniagesiems bege- 
sinant, vandens pribėgo į laivo 
vidų, kur buvo iš Tailandijos at
gabentų 1,500 tonų manų kruo
pų. Nuo gaisro ugnies laivas 
įkaito ir kruopos pradėjo virti. 
Košei “tinstant”, laivo šonai ėmė 
braškėti, kol ugniagesiams ir lai
vo įgulai pagaliau pavyko lai
vą išgelbėti.

SALISBURIS. — Rodezijos 
prezidentas Dupont dovanojo 
mirties bausmes 55 asmenims, j

Piatkowski, kuris iki šiol buvo lenkų prekybos atstovas Kelno 
mieste. Vokiečiai savo ambasadoriaus dar nepaskyrė. Lenkija 
pakvietė kanclerį Brandtą ir užsienio reikalų minister} Scheel at-

< Susidūrus Atlanto vande
nyne dviem laivams, jūroje atsi
rado alyvos, kuri grasina užterš
ti šiaurinės Karolinos krantus.

SAIGONAS. — Pietų Vietnamo marinų jėgos atsiėmė iš ko
munistų Quang Tri miesto tvirtovę, kurioje komunistai Įsistipri
no prieš tris su puse mėn. Amerikos kariuomenės ryšininkai prie 
marinų brigados pranešė apie tvirtovės užėmimą Amerikos am
basadai Saigone. Marinų dalinio vadas pulk. Do Viet paskelbė, 
kad vakar 5 vai. vakare Pietų Vietnamo marinai paėmė visišką 
miesto kontrolę ir užėmė citadelę, 19 šimtmečio tvirtovę, miesto 
centre. Paskutinės komunistų jėgos paliko savo bunkerius ir pasi
traukė Į vakarus, kur kovos vyksta prie upės, kuri sudaro miesto 
ribą.

Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
prezidento patarėjas dr. Kissin
ger ir Maskvos ir Londono nu
vyko į Paryžių, kur susitiko su 
Šiaurės Vietnamo politbiuro na
riu ir vyriausiu š. Vietnamo de
legacijos nariu Le Due Tho. Va
kar vakare Kissingeris turėjo 
grįžti į Washingtona.

Kovos prie Quang Tri tvirto
vės buvo labai įtemptos ir sun
kios. Per paskutinę savaitę mie
sto centre žuvo apie 700 komu
nistu kareiviu. Pietiečiai kasdien 
prarasdavo po 25 žuvusius ir 125 
sužeistus. Komunistai buvo iš
sikasę ir cementu sustiprinę po
žeminius bunkerius, kuriuos už
imti buvo nlengva.

Fischeriui patinka 
būti Islandijoje

REYKJA VIKAS. — Pasaulio 
šachmatų čempionas Bobby Fi
scher ilgiau užsibuvo Islandijoje, 
kuri iš pradžių jam nepatiko. 
‘^Primityvi šalis”, pasakė jis 
atvažiavęs. Dabar jis kalba, kad 
reikėtų Islandijoje nusipirkti na
mą. Reporteriai spėlioja, kad 
Fischerio nuomonę galėjo pakeis- 

iti panelė Anna Thorsteinsdotter, 
kurią jis susitiko maudymosi ba
seine dar tebevykstant čempio- 

prezidentas Allende ,naįuj Aukštos blondinės jis pa- 
Iklausė:: “Ar Tamsta loši šach- 
■ matais?” “šiek tiek”, atsakė 
Anna. “Ai’ matei nors vieną 
čempionato partiją”?, paklausė 
Fischeris. “Aš mačiau visas 
partijas”, atsakė Anna. Tada

I Fischeris ją pakvietė į banke- 
!tą, suruošta Islandijos šachma
tų federacijos po lošimų pabai
gos^ Fischeris ■ visus. nustebino^. 
Šakdamas su panele Anna kelis’ 
šokius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

pasiskundė viešai, kad esąs suda-1 
rytas dešiniųjų planas, pavadin
tas “Rugsėjo” vardu. Fašistai 
planuoja demonstracijas, pabėgi
mus iš kalėjimų, puolimus prieš 
valdžios įstaigas. Tuo fašistai 
siekia suparalyžuoti Čilę, sako 
prezidentas.

0- Berlyne pasibaigė Rytų ir i 
Vakarų Vokietijų pasitarimai- Bengalijos .sUankyti^Lenkįjoje^jie pakvietimą priėmė,’ tačisu. dam ■■ar i.e-.; pagerinimo. K«vlr.

unstatyta

Sunkiausia problema tų dviejų 
valstybių santykiuose yra vokie
čių tautybės žmonių repatrijavi
mas į Vokietiją. Lenkija neno
riai juos išleidžia, nes vokiečiai 
dažnai yra pramonės specialis
tai, geri, patyrę darbininkai. Len
kų pareigūnai nurodo, kad Ope
lėje esančioje cemento įmonėje 
dirbo 40 darbininkų. Staiga pra
šymus vizoms gauti padavė 30 
darbininkų. Panašių įvykių pa
sitaiko visoje Lenkijoje.

Vokiečių ministeris Scheel pa
reiškė, kad Lenkija sutiko leng
viau įleisti vokiečius į Lenkiją, 
sutiko palengvinti ne tik įvažia
vimą, bet ir valiutos iškeitimą.

Nors nuo 1970 metų Lenkija 
išleido į Vokietiją apie 40,000 
vokiečių, paskutiniu laiku jų iš
leidimas pasunkėjo. Vyriausy
bės atstovai tvirtina, kad išva
žiavimą dažnai kliudo žemesni 
vietiniai valdininkai įlenki jos 

! miestuose ir miesteliuose. Jiems 
tačiau nutarėj kad penki: keturi į nepatinka išvažiavimas _ jaunų
negrai ir vienas baltas turi mir žmonių, kuriuos jie ilgai laikė
ti, kaip teismo skirta. Teisiamie- 100% Ienkais’ 0 da^ar stai*a Jie
ji bausmes gavo už terorizmą ir 
politines žmogžudystes.

kū

pasirodė esą vokiečiai.

Sąmokslas nužudyti

i WASHINGTONAS. — Atsto
vas John Schmitz, Amerikos 
partijos kandidatas Į preziden
tus, apkaltino federalinę vyriau
sybę, kad ji neatskleidžia įrody
mų apie gubernatoriaus Wallace 
atentatą. Gubernatorių nužudy
ti buvo sudarytas komunistų są
mokslas. Apie tai rašė paskuti
nis “American Opinion” žurna
lo numeris Bremeris buvo nu
samdytas ir aprūpintas lėšomis 
radikalų organizacijos Milwau
kee.

Atstovas Schmitz sako, kad 
vyriausybė slepia faktus. Jis

Dr. H. Krssingerio štabo narys Baltuo- reikalauja, kad visą reikalą iš- 
s« Rūmuose gen. Alexander Hetfl, Jr. tjrfu Atstovu Būmų vidaus sau-
■M. es a * a « e* MA Z * A A m Bm a » a mk jt a 2 M Apaskirtas armijos štabo viršininko 

pen. Abrams pavaduotoju. gurno komitetas.

MUENCHENAS. — Kai 
rie vokiečių laikraščiai paskelbė 
žinią, kad Muencheno aerodrome 
arabų nužudyti izraelitai sporti
ninkai galėjo žūti nuo vokiečių 
policijos kulkų. Bavarijos vi
daus reikalų ministerija tuos 
gandus paneigia ir praneša, kad 
astuoni žuvę izraelitai žuvo nuo 
sovietų gamybos AK-47 auto
matinių pistolietų, šaudžiusių 
Kalašnikov modelio kulkas. Vie
nas žuvo nuo granatos, kurių kil
mė dar nenustatyta.

Sirijoje svarbiausia palesti
niečių organizacija — Palestinos 
Išlaisvinimo organizacija pareiš
kė, kad ji nėra atsakominga už 
Juodojo Rugsėjo grupės veiks
mus ir nebuvo įvelta Į Muenche
no smurto veiksmus. Organiza
cija atkreipia pasaulio dėmesį, 
kad propaganda prieš arabus Va
karų spaudoje negali liesti vi
sų arabų, kurie prieš zionizmą

Sugrįžus į Ameriką Fischerio

tė FischerĮ atsilankyti Baltuose

ta šių derybų sesija įvyks rug
sėjo 26 d. Rytų Berlyne.

Indija ir Pakistanas susi
tarė pasikeisti karo metu į ne- laukia įtemptos dienos. New Yor- 
laisvę paimtais civiliais. Indija ko meras Lindsay pasiūlė jam 
paleis 700 Pakistano buvusių vai- j suorganizuoti paradą miesto cen- 
dininkų ir pareigūnų, o Pakista- tre. Prezidentas Nixonas pakvie- 
nas paleis 272.

Prie Libano sienos įvyko' Rūmuose. Jis pakviestas į te- 
Izraelio kareivių susišaudymas , levizijos programą “Face the Na
šu arabais. Du izraelitai žuvo ir 
vienas buvo sužeistas. Libanas 
bijo naujo izraelitų kariuomenės 
puolimo Libane.

♦ Britų kareiviai pagavo ai
rių slaptos armijos veikėją, ku- čiau sutinka pakeisti gyvenimo 
ris iš kalėjimo pabėgo prieš 8 stilių, jei tas bus naudinga šach- 
mėn. Katalikų rajone sprogo. matams.
bomba, sužeisdama 49 asmenis ir 
užmušdama 1.

♦ Izraelio spauda skelbia, kad j 
arabų teroristų organizacija! Ta]sson~ 
“Juodasis Rugsėjis” turi Pran-1 - - 
cūzijoje. netoli Lyons miesto sa
vo treniravimo stovyklą.

tion”. FischerĮ kviečia ir visa 
eilė kitų TV programą. Fische- 
ris, kaip atrodo jo bičiuliams, bi
jo visų tų pasirodymų, sakyda
mas, kad jie ne jo stiliaus. Jis ta-

Islandijoje kartu su Fischeriu 
visur vaikšto valdžios paskirtas 

‘,.a.ujjį saugoti policininkas Saemund
I______ Jis su Fischeriu su-
' sidraugavo. Korespondentams 
iTalsson pasakoja, kad Fischeris 
I dažnai paskutiniu metu mėgsta 

GUELPH. — Viena Ontario Į uždainuoti, ko anksčiau niekad 
moteris, po automobilio nelaimės ' nebuvo. Tslandiečiai spėlioja, 
mažame kelyje, penkias paras kad’ 8aL pasaulio čempionas įsi- 
išbuvo prispausta metalo laužo, 
šalia savo užmušto vyro ir dar 
dviejų keleivių kūnų. Daktarai 
stebisi, kaip ji liko gyva. Jos ko
ja sulaužyta, trys šonkauliai lū-

mylėjo.

kovoja kitokiais metodais, negu žę. Laimei ji pateko į balą, ku- 
pavartoti Muenchene. rios vanduo ją palaikė per 5 d.

Kodėl Olimpiadoje 
nėra Lietuvos?

apie mažumas
Šokių šventės fotografija

NEW YORKAS. — Milžiniš
ką .tiražą, ; turįs Time žurnalas 
šios sakaitės numeryje data 
rugsėjo 18. rašydamas apie 
Amerikos vidaus reikalus, at
kreipia dėmesį į rinkimų kampa
niją ir pastangas vilioti JAV et
nines grupes į respublikonų par
tiją.' Straipsnis papuoštas viena 
fotografija, kurioje ponia Pat 
Nixon bučiuojasi su lietuvaite 
Ketvirtoje Lietuvių Tautinių Šo
kių šventėje, Čikagoje.

Straipsnyje nurodoma, kad 
respublikonų partijos sudarytoje 
Heritage Council yra atstovau
jamos 32 tautybės. Jau 1968 
metų rinkimuose Nixono kampa
nijoje dirbo apie 7,000 savanorių 
iš įvairių tautybių, o šiais metais 
jų dirba jau 50,000 ir iki rin
kimų jų skaičius padvigubės.

Straipsnyje sakoma, kad tau
tybės yra patraukiamos į res
publikonų partiją, nes jos nesi
jaučia patogiai su dabartiniais 
demokratais. Nusistatymas prieš 
radikalus, prieš netvarką ir kon- 
servatyvizmas patraukia anks
čiau buvusius demokratų parti
jos rėmėjus visose tautybėse. Et
niniai balsuotojai laiko McGo- 
verną silpnybės prieš komuniz
mą demonstruotoju, jie nemėgs
ta žmonių, kaip Ramsey Clark. 
Jane Fonda.

Pasaulio Jachmaty čempionas Bobby Fischer 
ioka Reykjavike su jauna islandiete Anna.

ČIKAGA. “Chicago Today” 
išspausdino skaitotojos Virgini
jos Markevičiūtės laišką iš East 
Chicago. Ind. Ji rašo: “Aš ma
nau, kad yra neteisinga, kad ko
munistų okupuotoms šalims ne
leidžiama dalyvauti ar būti at
stovaujamoms Olimpiadoje. Aš 
esu 15 metų lietuvaitė, gimusi 
čia ir aš žinau, kaip skaudu, kai 
mano tėvynė nėra atstovaujama.

Aš suprantu, kad tai nėra lais
va šalis, kad ji kontroliuojama Į 
komunistų vyriausybės, tačiau | mu. ar 
Olimpiada nėra politinė, tai Įvy 
kis, kuriame visos šalys, nežiū 
rint, kokias vyriausybes jos turi. Iriausia 1 
gali rungtyniauti.

Taigi, kodėl negali lietuviai iš 
viso pasaulio sudaryti kartu 
olimpinės komandos ir rungty
niauti Olimpiadoje?”

Straipsnyje primenama, kad 
Nixonas, grįždamas iš Maskvos 
sustojo Iz'nkijoje. Jis visais bū
dais pataikauja Amerikos ma
žumoms. nes ju Amerikoje yra 

I apie 80 mil. žmonių. Straipsny
je primenama, kad jxinia Nixo- 
nienė pareiškė lietuvių šokių 
šventėje, jog jos dukterys sakė 
jai. kad lietuvių šokiai yra nuo
stabiausias spektaklis visame pa-

Straipsnis baigiamas klausi- 
įvairios tautyliės liks res- 

Į publikonų pusėje ir toliau? Po 
j Nixono partijos kandidatu grei- 

bus Spiro Agnew, kuris 
yra pats etninių grupių atsto
vas. Jei mažumos liks respubli
konu partijoje, tai tas bus laiko
ma svarbiausiu partijų pasikeiti
mų nuo New Deal laikų.



KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys) j

E name toliau. Diena pasi-į 
dar*’ 
grynas.

dantį japonų raitoji policija. 
Mes sukame kairėn ir paten- 

šiltoka ir oras maloniai kam*J mie"to centr^’ vadina" 
Čia vis dar tebesuka-1** Švefl*’ Krautuvės

rte apie tų pačią garsiąją pilį. uzdar-vto?’ bet * v,triniJ rekla’ 
Ričkininkas pasiūlo pavažinė- *m* SUS1^ lsP«dis’ vis
ti. Sėdu su juoko nuotaika, o brangU' PerpU’
jis pradeda ristele lėkti. Pasi-! dvt°'nis «atvėmis brukamos 
daro gėda, kad tokių susiSieki-R!r juodai aPsiren^siM 
two priemone šiais laikais1"111 mm,as’ Pas!julai' analfa- 
naudoiu. Sumoku keletą pini-Į^^- Nei 8atv”>’ nel krautu‘ 
gu kurių vertės dar aš nespė- ^ UŽrašal ^išskaitomu Ja- 
jau isisamonanti ir einu to-(pOn^ ,aŠt° hier°g,lfai nieko 
i- , m ... „ i • i man nesako.liau. Manęs pasigedę mojai
anie du kumpa n i jonai. AStyg* Eoios pavargusios ir atsisa- 
sYtsigėdes pasivažinėjimo grjž-j^° toliau e,i*- Norisi jau pa
tu rrie jų ir vėl einame pagai^^t* viešbutį ir išsitiesti poil- 
piiies kanalą, kur stebime ja-;s*UI- japoniukas ‘"mūsų 
poniško stiliaus išlikusį plok-«khis/ kaip mes jį praminėm 
šciais stogeliais namą. jklaušiasi vietinių, kaip par-

■ vykti į viešbutį [požeminiu 
Didelis rajonas pilnas vieti- traukiniu. Susirandame. Trali

nių (japonu) turistų. Jie visi kiniai pėrpiMyti ir per vargą 
labai mėgsta dideles grupes.! įsibrauname į vidų. Visi iš 
Pro mus prajoja gražiai atro- karto, pamato, kad esu balto

Bialystoke^ Lenkijoj, ugniagesiy leintenantas Klemens Dziermanski 
turi nemaža ugniagesiy šalmu kolekciją. Kai kurie šalmai yra iš 

praėjusio šimtmečio.

dendine saulės deive. Kai ku
rie proistoriniai šokiai išlikę 
iki fių dięnų. Japonų šokis ir 
drama buvo kinų ir indų Įta
koje. Jų pantomiminiai šokiai 
sudaro didesnę grupę ir paties 
šokio nėra daug. Sakysime, 
dramoje pas juos dažnai ges- 

j tas arba judesys atstoja žodį 
ar visų sakinį. Japonų šokiai 
yra būdingi statiškumu, tra
pumu ir judesių kuo mažiau. 
'Jie taip pat labai meistriškai 
į vartoja scenoje visokius atri- 
j butus, pakeisdami jų sąvoką.
perils skietis gali virsti žydfri- kose, pe( jr p0 abiem pažasti- 
| čia šaka ir šilko skepetaitė
krintančiu lapu.

Stebėdamas jų 
mačiau kaip jie t 
scenoje naudoti labai vikriai 
ir skoningai. Taip pat teko 
matyti kaip geišos šoka tau
piai suglaustais keliais. Jų vei
do išraiška labai santūri. Ju
desiai banguotai plastiški.

tazijos įvairių meno šakų de
rinys.

Spektaklis ,kad ir kalbos ne
suprantant, paliko labai gerą 
įspūdį ir sekti nebuvo nuobo
dus.
“SIETKO.MIS” PADABINTO" 

LIMUZINU
— Jau atvažiavo, — pranešė 

man viešbučio berniukas, ku
ris keleivius pasitinka ir išly
di.

Jis vikriai sukasi, neša pa
griebęs lagaminus ne tik ran-

sugriebęs dideliais žingsniais 
i spektaklį, lėkė per “vestibiulį”, kad aš 
moka viską vargiai suspėjau iš paskos bė- 

!gti. Vikriai jis sukrauna, ati-

PASKUTINE DIENA TOKIJO

1972 metais Waiter Raisk - Rasčiauskas nuvežė net 9 
ekskursijas į Lietuvą; visos buvo pilnos. Kalėdų ir Naujų 
Metų laiku ruošiama dar vieša, kelionė.

;; •'•'-'••/•...-a;,..

Norintieji praleisti inętų_Iyąntes su artimaisiais Lietu
voje, skubėkite registruotis -Ąį .yrąUŠf'kelios laisvos vietos.

Išvyksta gruodžio mėn.<21 diena — Grįžta sausio mėn. 
s . *. ' Ar* L c*

4 dieną (14 dienu). 11 dienų-praleidžia Lietuvoje.

KAINA: Nuo -Čikagos $760.09A—r Nuo New Yorko §660.00.

Taip pat paru«šianiė kvietinius giminėms atvykti Į 
Ameriką. Dabar pats laikas pradėti, rūpintis iškvietimu 
1973 metu vasarai. '. - ■ '' . v ' r . * •

D727 So. WESTERN ATONUE
CHICAGO. ILLINOIS 60643

Tel.: 1312) 238-9787

krašto baltas turistas ir man
dagiai stebi, žvilgčioja.

Viešbutis netoli vyšnių žie
dais apkarusio dirbtino kana

pe kranto. Kanalo krantas ir 
šaligatvis apsodintas pora ei
lių vyšnių. Tad viso susidaro 
net astuonios eilės pasakiškai 
baltų vyšnių. Stebiu pro vieš
bučio langų ta retų gamtos 
grožį ir pavydžiu tiems, kurie 
štai dabar ten tingiai slampi
nėja. Jiems baltų vyšnių žie
dai vis beria lapelius ir kloja 
šaligatvyje einantiems kilimą, 
kurį be atodairos mina, trypia 
nieko negalvodami praeiviai.

Pavakare prisipildo visi ša
ligatviai, takai ir takeliai pa- 
sivaikščiojančių. Eina šeimos. 
Moterys ant nugarų užsirišu- 
si-os marškas ir nešasi susidė
jusius vaikus. Kitos paauglius 
jau vedasi už rankų. Visur, 
kur užmatai, labai gausus 
prieauglis. Stebiuosi, tokia vi
sli tauta. .

^įlEarįfeinlerest from dale of 
to.datėof withdrawal on 

^j^^ią^sPasšbook aceounls.
r- iN7£R£ST COMPOUNDED DAILY 

PAU>WARt£RlY
^We pay highest fates permitted by lew.

-ASSETS OVER 5175,000,000
RfSTRVES OVER $15,700,000

PER ANNUM

PASS&OOK 
ACCOUNTS

SAV1MJS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
419J ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, HXIN01S 60632 • 847-1140 

OFFtCF liOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

PAID QUARTERLY AT

SAVINGS and loan association

HIGHEST RESERVES

4/0
ANNUM

$1000 or mor*

1 yfctr min.

PER ANNUM

$5000 or mere 
certificates
I ye>r min.

MM.

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WERT OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

Itiveitmtnf

certificates

daro man duris ir aš sėdžiu 
netikėdamas, kad čia tik pa
prastas taxi? Juodas didelis 
limuzinas. Išklotas balta akso
mo medžiaga ir visur apve
džiota “sietkomis”. Taip visos 
durys, langai bei priekio vir
šus viskas “sietkuota”, išda
binta. Jame sėdi pora nu
tukusių biznierių vokiečių. 
Kiek suprantu, tai stambūs 
fabrikų savininkai. Vėliau pa
sirodė, kad apsirikau. Vienas 
inžinierius, kuris stato japo
nams didelius fabrikus, antras 
rangovas ir Hamburge turįs 
didelies statybos kontoras.

(Bus daugiau)

KiZ.NTES.JAi. K.VR4S GARSINASI
M A U i lENOSk”.— ILKI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Kanalas prisipildo mažų lai
velių. Einu jau vienas ir be 
jokių tikslų. Nuklystu. Klau
siu kelio. Niekas manęs nesu
pranta. Aš skeryčiojo ranko
mis, rodau ženklais, pakol su- 
sigauday iš jų reikiamą eismo 
kryptį. Nieko nepadėjo ir že
mėlapis, nes jiems buvo sveti-, 

imas ir neišskaitomas alfabe
tas. Imu taxi ir grįžtu į vieš
butį. Krentu pilnas Įspūdžių į 
lovą naktiniam poilsiui.

Kitų dieną aplankiau jų pa
sididžiavimo objektų aukš
čiausią 250 metrų bokštą, ku
ris tyso kaklų ištiesęs ir laukia 
turistų. Į jį Įsikelti kaina trys 
doleriai. Kada atsiranda žy
dintis miestas, po kojomis, vai
zdas neaprašomai žavėtinas. 
Ilgai stoviu neatsitraukdamas 
nuo aptvaros ir gėriuosi baltų 
vyšnių karalijos miestu. Ma
tau imperatoriaus didingus 
rūmus ir mintimis nuklystu Į 
anų dienų praeiti. ’

Darbo diena. Miestas perpil
dytas automobilių. Oras už
terštas daug daugiau negu pas 
mus Los Angeleje. Per miestų 
einu pėsčias. Stebiu ant šali
gatvio virėjus. Ratukuose vir
tuvė ir virimas toks, kad ne
galima suprasti, kas per patie
kalas išeina. Neaiškių ilgų ma
karonų sriuba^ kurią pirkėjai 
apstoję perkasi ir kiek toliau 
pasitraukę kemša tuos ilgus 
makaronus su medinėm žnyp- 
lė ir godžiai valgo. Kai jau 
baigiasi makaronai, be jokių 
ceremonijų užsiverčia visų du
benį ir likusį skysti išgeria. 
Daug matosi labai 
dirbančių. Atrodė, 
kasdieninės duonos 
sunkokas.

Vietiniai apsirengę švariai. 
Hipių čia veik nematyti. Ne
bent turistų, kurie visų vieti
nių akį patraukia ir iššaukia 
platų šypsnį. Gal jiems tas ir 
patinka, nežinau.

Pakeliui užsuku Į banką pa
keisti 
tojai 
žinąs 
būriu
kyje jų vadovas vyras, kuris 
jas veda nuo stalo prie stalo ir 
vis visos visu būriu žemai len
kiasi. Tarnautojai taip pat, 
joms priartėjus, visi sustoja ir 
žemai lenkiasi, žodžiu, visi 
lenkiasi vienu kartu. Toks 
vaizdas man pasirodė juokin
gas, kad neiškentęs tarnauto
ją užklausiau, kas gi čia dabar 
darosi? Ji. mahxlama mano 
labai jau linksmą miną, ma
loniai aiškina, kad tai naujų 
tarnautojų pristatymo cere
monijos. Stebiuosi, kaip jie 
toks didelis būrys senų ir nau
jai pristatomų tarnautojų su
geba lyg baleto studijoje “iš- 
muštravoti”, sutai'tinai vienu 
kartu be jokių pavėlavimų 
taip mikliai lankstytis.

JAPONŲ^OKIAI 
šokius japonai ima iš 

miško pasikalbėjimo su

Palengva sriubčioju kavų ir 
laukiu mažojo 
taklio. Jis 
būdu ne. i 
“mažasis’’, 
pa tik per t 
maža, bet 
ji žiūrovui 
erdvės platybė. Šviesų pagalba 
žiūrovas nukeliamas j tolius. 
Scenoje jie mokėjo ir jūrų ir 
laivų uostų Įvesti, žodžiu, ap
gauti žiūrovą labai mikliai jie 
sugebėjo. Tai vis japoniškos 
vaizduotės padarinys. Režisū
ra bei scenarijom- dekorato
riaus sumanumu, spalvingu
mu ir deriniu 
taklio darnumu 
visi teatrai, kad 
pastangų jiems
Tai vis japoniškos lakios fan-

teatro spek- 
nemodernus, jokiu 

Gal dėl to vadinasi 
kad patalpoj tel- 

90 žiūrovų. Scena 
fantazijos pagalba 

i pristatoma, kaip

bendru spek- 
toli gražu ne 
ir prie didelių 

gali prilygti.

sunkiai 
kad čia 
uždarbis

dolerius į jenas. Tarnau- 
labai mandagūs. Gal tu- 

jaunų merginų visu 
suvirsta į bankų. Prie-

mi
le-

B. 8. PJETXrtWfCZ, Pres.

4 7 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment

account

mokama dvieju 
metu certifi’

estams. Mažiau
sia $5/000 
ar daugiau

................ t . . . ,
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d duoda dividendus už visą mėnesi

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirl. 9:00 rvto — 8.30 vak., 
Ąntrad ir penktadienį 3:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už 
daryta.

Įsi

Tveseen the amouni of mail'we 
handle.get bigger every year.

M^0p©ode*s (he only way we’ve kept
• up with it”

Norbert J. Rokusek j
——Fefemarrot'Wafts “ c ' ~ ~

People depend upon the mail.’" 1
& Each time you use a Zip Code you help: everybody's mail " 
move faster. So use Zip Code on every letter you mail. '

1. _ If you don't know a local Zip Code, check the.Zjp Code 
Section of your phone book.

2. -For out-of-town Zip Codes, call us. Our nurpber is. m the’ 
Zip Code Section too.

3. For next-day delivery’ crosstown, Zip Code and SiilfcS/k 
the last pickup before 5.00 pin, ■ ■ ■■

). Always put your Z-ip uode on 
people can copy ft down.

1 --- 1 " 1 " * I IM. B|

. — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1972



PL Jaunimo kongreso nutarimai (6)

LIETUVIU TAUTOS REIKALU
P. STRAVINSKAS

E — Septintasis Jaunimo kon
greso nutarimas (“Lietuvių tau
tos reikalu”) pradedamas aiškiu 
ir tvirtu kongreso pasisakymu 
už lietuvių tautos laisvę ir Ne
priklausomos Lietuvos Respubli
kos atstatymą.

Toliau 1) skatinami visi lie
tuviai šalinti tarpusavio nesu
tapimus ir bendromis jėgomis, 
nežiūrint politinių įsitikinimų, 
kovoti už Lietuvos laisvę bei lie
tuvybės išlaikymą tremtyje; 2) 
raginamas išeivijos lietuvių jau
nimas “skirti pavergtosios Lie
tuvos okupantą nuo okupuoto lie
tuvio” (a), “domėtis pavergto
sios Lietuvos kūrybiniu gyve
nimu” (b), “bei objektyviai jį 
vertinti” (c).

Dar toliau skatinama steigia
moji PLIS steigti politinių rei
kalų komisiją ir nurodomi kon
kretūs tos komisijos darbai: 1) 
politinių informacijų perdavi-.

mas visiems PLJS vienetams; 2) 
palaikymas tiesioginių ryšių su 
liet, centrinėmis politinėmis in
stitucijomis; 3) telkimas infor
macijų apie okup. Lietuvą ir ati
tinkamais atvejais pareiškimas 
nuomonės dėl pateikiamų inf. 
faktų; 4) reagavimas pareiški
mais pasauliui Į okupanto įvai
rius neteisės veiksmus okup. 
Lietuvoje (čia nurodoma kon
krečiai visa eilė tų neteisės veik
smų).

II. — Pastabos dėl nutarimo 
“Lietuvių tautos reikalu” būtų 
sekančios:

1) Dėl visų lietuvių skatini
mo laikytis vienybės, šalinti “tar
pusavio nesutarimus”.

Iš esmės prieš tą skatinimą 
gal ir nereikėtų pasisakyti. Tik, 
mano nuomone, mes jau per daug 
tąja savo “nevienybe” skundžia
mės, dėl jos dejuojame, ašaro- 
jame. >Gal gi to nereikia dary-

K O Si!

"i V' ..ž,vx:
v. w < **’

Mūsų spaudoje
Po Keliuočio išprievartautas

Tiškus

Pasirašę inicialais Kk Laisvo
je Lietuvoje Nr. 18 antrašte “Dar 
kelios ciniško prievartavimo au
kos: J. Keliuotis ir V. Tiškus” be 
kt rašo:

vartos padarinys. Pet, žinant 
tas sąlygas, kurios tikrai pagim
dė rašinį, kad “kolūkinė sistema 
dirba be priekaištų”, kad viskas 
“gerėja ne dienomis, bet valan
domis”, kad mūriniai pastatai 
sparčiai auga. Okupuotoj Lietu
voj yra tikras “rojus” ir geras 
gyvenimas, atskleidžia nelaimin-

go žmogaus išprievartavimą se
natvėje. Vlado Tiškaus “už pa
garbinimą sovietinės kolūkio si
stemos” 'joks žmogus neturėtų 
teisės smerkti.

Priverstinę duoklę Tiškus at
liko “Valstiečių Laikraščio” lie
pos 2!) d. laidoje ilgu straipsniu 
"Vardan teisybės”.

Nuo
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.

5%
Passbook Savings 
All accounts com- j 
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND
SAVINGS
AMD LOAN ASSOCLATiOM i

<45 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SCS32

PHONE: 254-4475

ti, ypač jaunimui, kuris turėtų 
būti daugiau optimistiškas. Yra 
mūsuose ir labai gražių politi
nės vienybės reiškinių, žiūrėkit, 
gaip gražiai, sutartinai dirba vi
sa eilė mūsų įvairių pasaulėžval- 
ginių org-jų ir politinių grupių 
laisvinimo darbą Alte. Ar tai ne 
gražus mūsų vienybės pavyz
dys? Tepasimoko iš jo politinės 
vienybės bei sutarimo ir mūsų 
jaunimas, mokąs kitus vieningai 
dirbti ir gyvent, netgi ir savo 
tėvus bei dėdes.

j 3) Dėl raginimo domėtis pa
vergtosios Lietuvos gyvenimu.

Kas gi vėl tuo dabartiniu Lie
tuvos gyvenimu nesidomi? Tik 
žiūrėkit, kiek vienos mūsų Nau
jienos prirašo apie tą Lietuvos 
gyvenimą, ne tik apie kūrybinį, 
bet ir apie tragiškąjį? Visu okup. 
Lietuvos gyvenimu reikia mums 
domėtis, ypač gi tuo tragiškai 
sunkiu, mūsų žmonėms nepake
liamu, net gyvybės nevertu, 
šaukte šaukiančiu lietuviškuoju

2 Years Savings
Certificate 

(Minimum $5.000)

2) Dėl raginimo mūs jauni
mo, skirti pavergtosios Lietu
vos okupantą nuo “okupuoto lie
tuvio”.

Kažin, ar yra mūsuose nors 
vienas, kuris to neskirtų? Jei nu
tarime norėta ką kita pasakyti, 
tai pasakymas turėtų būti aiš
kesnis, konkretesnis. Tada ne
reikėtų nutarimo minties spė
lioti. ir būtų galima konkrečiau 
Į jį atsakyti.

Chicago Savings
_ _ ind Loan Association JAFETr OF V Jn 

Š7 YOU£ SAVINGS

UP TO 
$20,000.

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

X % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

0 PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum. $1,000

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

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU SOfilŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl^ daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIEN OS

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

4) Dėl raginimo objektyviai 
vertinti Lietuvos kūrybinį gy
venimą.

Kažin, ar vertėjo kongresui 
šiuos raginimo žodžius mūšų 
jaunimui rašyti, lyg ir darant 
užuominą, kad kažkas mūsų to 
Lietuvos kūrybinio gyvenimo 
objektyviai nevertina, ypač ži
nant, kad, va, kaip tik tuo kalti
na mus, politinius pabėgėlius, sa
vo viešose kalbose bolševikas 
Sniečkus ir kiti Lietuvos raudo
nieji bonzos? - Jie suklastoja fak
tus, skelbia juos savo spaudoje, 
kaip tikrus, ir reikalauja mus, 
kad mes jiems aklai tikėtume. 
Tada, matot, bus, jų nuomone, 
mūsų “objektyvumas”. Kad ge
riau būtų paslėptas jų melas, jie 
kartais pačiumpa koki nelaimin
gą Sibiro tremtyje dešimt ir 
daugiau metų iškankintą ir Lie
tuvon grįžti leistą savo auką, 
mūsų buvusį veikėją ar spaudos 
žmogų (kaip, va, nesenai padarė 
su katalikų frontininkų veikėju 
J. Keliuočiu), daro su juo savo 
“interview”, prirašo jo vardu 
gražiausių atsiliepimų apie “ta
rybinę” Lietuvą, apie raudonai 
nuspalvintą Lietuvos “kūrybą”, 
na, ir skelbia tą visa savo per
dėm meluojančioje “Tiesoje”, 
kaip objektyvią tiesą. Jie rei
kalauja, kad ir mes, kaip tie ne
laimingi, jų iškankintieji mūsų 
broliai, čekisto įsakyti, kalbėtu
me jų kalba, “objektyviai” ver
tindami “tarybinės” Lietuvos 
“kūrybinį” gyvenimą. Kai mes 
tam prieštaraujame, tai Snieč
kus su kitais okupanto padlai- 
žėliais mus koneveikia, drasko
si, kad mes jo gražiai pavaizduo
tą Lietuvos gyvenimą vertina
me “neobjektyviai”. Kokio “ob
jektyvaus” to gyvenimo vertini
mo nori PLT kongreso nutarimo 
autoriai, taip ir nežinia. Negi to 
sniečkinio? Sunku būtų tą pri
leisti. Kai nutarime nenorima 
savo minties aiškiau išreikšti, 
tai geriau kontroversiniais klau
simais patylėt.

Dėl kitų nutarimo minčių pa
stabų nėra. Jos iš esmės man 
priimtinos, o dėl smulkmenų ne
siginčysiu.

• Seniausias popiežius buvo 
šv. Agatas (678—681 m.). Popie
žiumi buvo išrinktas eidamas 103 
m. amžiaus. Mirė 106 m. turėda
mas.

WASHINGTON AS. — FBI di
rektorius nutarė Į tarnybą pri
imti dar 4 moteris, šalia dviejų | 
priimtų anksčiau.

“Keliuotis, prieš savo sąžinę 
ir įsitikinimus, buvo priverstas 
išjuodinti ir pasmerkti nepri
klausomybės periodą, o pažan
gos “kreditus” priskirti sovieti
nės vergijos nuopelnams. Į tai 
buvo išeivijos spaudos reaguo
ta ir suprasta, kad tai ne Ke
liuotis rašė, o ciniškai subarba- 
rėjęs komunistas. Ir dabar vėl, 
kaip lašas panašiu receptu, ki
tas žymus nepriklausomybės lai
kotarpio asmuo, agronomas — 
ekonomistas Vladas Tiškus, yra 
ciniško bolševiko išprievartavi
mo auka, priverstas savo vardu 
skelbti prosovietinę meilę, kurios 
neišprievartautas žmogus netu
rėtų drąsos skelbti ir teršti sa
vo garbingą pavardę. Tiškus — 
nepriklausomos Lietuvos auklė
tinis.

Jis savo sąžiningumu pasiekė 
Žemės Ūkio Ministerijos žemės 
Departamento direktoriaus titu
lo ir posto. Jo visuomeninė veik
la buvo plati: Jaunųjų Ūkininkų 
Sąjūdis, daug rašė ir išleido ke
letą veikalų žemės ūkio klausi
mais. 1941 metais jis buvo bru- 
tualiai deportuotas Į Sibirą. Dir
bo prie Lėnos upės prieš sugrą
žinimą Į Lietuvą. Apgyvendintas 
okup. Lietuvoje, senatvėj, Šiau
liuose. čia jį rusas enkavedis
tas privertė Valstiečių laikraš
tyje deklaruoti savo lojalumą 
“socialistinei” ūkininkavimo sis
temai. Pažymėta, kad V. Tiškus 
gyvena K. Požėlos kolūkyje (Ra
dviliškio rajonas) ir “seka” ko
lūkini tvarkimąsi. Pagal bolše
vikinę propagandos sistemą, jis 
yra neginčijamas “kolūkinės 
ūkio sistemos” žinovas.

Kaip ir Keliuočio, taip ir Tiš
kaus pristatymo metodas yra tas 
pats: “buvęs buržuzinės santvar
kos” žymūnas ir “sąžiningai” de
klaruojąs pasigerėjimą, sovieti
nės kolūkio sistemos principams. 
Tiškui buvo Įsakyta pagarbinti 
kolūkinę valdymo sistemą ir pa
rodyti “svietui”, kad kolūkis nė
ra bedvasis ūkininkavimo iš- 
mislas, bet paremtas žemės ūkio 
“mokslu” ir jos technikos pažan
gumu. Polemizuoti su Tiškaus 
rašiniu neverta. Raštas yra prie-

COSMOS PARCELS EXPRESS
Licensea by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugeli metų skubiai 
tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS ■ SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.
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Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų 'aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
488 Madison Avenue. Floor 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. — TEL.: (212) 758-1150/1
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UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

INSURED
$20.000

te savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Lenkai nenori išleisti vokiečių
Vakarų Vokietijos koncleris Willy Brandt, pasiža

dėjęs nevartoti jėgos dabartinėms rytų Vokietijos sie
noms keisti, kaip rusams, taip ir lenkams buvo pažadė
jęs specialias sąlygas. Rusai privalo taip sutvarkyti ap
supto Berlyno klausimą, kad buvusios vokiečių sostinės 
gyventojai galėtų laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš Berly
no į vakarų Vokietiją, o lenkai privalėjo išleisti visus da
bartinėse lenkų teritorijose likusius vokiečius.

Sovietų Sąjungos diplomatai visą reikalą atidedinė- 
jo, paruoštus tekstus keitė, dėl vieno žodžio ilgiausius 
debatus vedė, bet jie turėjo pralįsti pro Brandto paruoštą 
skylutę: susitarti su sąjungininkais dėl Berlyno. Tiktai 
visiems keturiems sąjungininkams susitarus, vakarų Vo
kietija ratifikavo Maskvoje Brandto pasirašytą susita
rimą. Panašiai elgiasi ir Lenkijos komunistai. Jie pasiža
dėjo išleisti dabartinėse lenkų laikomose teritorijose li
kusius vokiečius, bet kai reikia pažadą praktiškai vykdy
ti, tai lenkai pradėjo ieškoti priežasčių klausimui vilkinti 
ir atidėdinėti.

Praeitais metais dabartinė lenkų valdžia išleido 25,- 
000 vokiečių, o šiais metais išleido tiktai apie 6,000. Va
karų vokiečių reikalus tvarkančios įstaigos turi ilgiau
sius sąrašus išvažiuoti norinčių vokiečių, bet lenkų val
džia daugiau jų nebeleidžia. Vokiečiai žino, kad iš komu
nistinės Lenkijos nori išvažiuoti mažiausiai bent 300,000 
vokiečių, tuo tarpu paskutiniu metu išleidžiamų vokie
čių skaičius veik sustojo. ..Neišsprendus vokiečių repat- 
rijantų klausimo, kancleris Brandt nesiėmė jokių kitų 
pradinėje sutartyje aptartų klausimų.

Praeitą trečiadienį į Boną atvažiavo pats Lenkijos 
užsienio reikalų ministras Stefan Olszowski, didelės poli
tinių patarėjų grupės lydimas. Jis buvo pasiryžęs truks- 
laikys galimai greičiau vykdyti Brandto ir Gomulkos- 
Giereko pasirašytus pradinius susitarimus. Ekonominė 
padėtis pačioje Lenkijoje sunkėja. Pradėjus Lenkijos 
darbininkams maištauti, sovietų valdžia, skriausdama 
savo gyventojus, davė Gierekui reikalingų javų ir rieba
lų, bet kiekvienam šiandien aišku, kad šiais metais lenkai 
nieko negali tikėtis iš Sovietų Sąjungos, kuri nepajėgė 
užsiauginti reikalingų rugių ir bulvių. Lenkai žino, kad 
pagalbos turės ieškoti laisvame pasaulyje, o ne “komu
nistinio rojaus” kraštuose.

Lenkijos užsienio ministras atsivežė į Boną savo pa
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Pinigus reikia siųs> pažu Money

JONAS BERTAŠIUS

AR AMERIKOJE YRA
LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ

tai, kad Pozdniakovas ne vieną 
kartą yra buvęs tuose namuose, 
kuomet ten buvo ruošiamos vai
šės užsienio diplomatams.

Po kiek laiko vis tik jis tapo 
iš kalėjimo paleistas.

(Tęsinys)
Minėtas posėdis prasidėjo J. 

Paleckio įžanginiu žodžiu, kaip 
visą tai reiktų padaryti. Visi ki
ti posėdžio dalyviai taipgi pareiš
kė savo nuomonę, kad vyriausy
bės perkėlimas yra būtinas. Ant
rame stalo gale, priešais J. Pa
leckį sėdėjo Vilniaus NKVD at- 

| stovas, paėmęs paskutinį žodį pa
reiškė, kad dar nesąs pribrendęs 
reikiamas momentas ir esą per 
anksti apie tai kalbėti. Niekas 
ir nebandė jam oponuoti. Tuomi 
viskas ir užsibaigė.

2) Vienas žymesniųjų jaunųjų 
demokratų (pavardės neminė
siu) bolševikams okupavus Lie
tuvą buvo suimtas ir pasodin
tas į kalėjimą. Tų namų šeimi
ninkas 2 kartu ėjo pas Sovietų 
pasiuntinį Pozdniakovą prašyti, 
kad paleistų, bet Pozdniakovas 
nedavė audiencijos, nežiūrint į

vaduotoją Josef Czyreką, užsienio prekybos ministro pa
vaduotoją Ričardą Karskį ir visą eilę patarėjų. Vokiečių 
grupei vadovauja užsienio ministras Walter Scheel, bet 
viską atidžiai seka koncleris Willy Brandt. Jis taip pat 
nori pradėti prekybą su lenkais, bet jis nori pirma išaiš
kinti, ką Varšuvos valdžia daro su 1970 metų gruodžio 
mėnesį duotais pažadais. Lenkai, pasirašydami susitari
mą, pasižadėjo išleisti vokiečių kilmės žmones, o dabar 
įvairiausiomis priemonėmis kliudo repatriacijai.

Paaiškėjo, kad iš “komunistinės’ Lenkijos žmonės 
nori bėgti, kaip ir iš sovietinės Rusijos. Lenkai niekad 
nemanė, kad iš Lenkijos norėtų į vakarus išvažiuoti dau
giau negu 300,000 piliečių. Lenkams skaudžiausia, kad 
nori išvažiuoti lenkų pramonėje užimantieji labai atsa- 
komingas vietas. Nori išvažiuoti inžinieriai, mechanikai, 
specialistai, kurių Lenkija ir šiaip nedaug teturi. Jeigu 
Varšuvos valdžiai tektų išleisti norinčius išvažiuoti žmo
nes, tai viso krašto ūkio reikalai dar labiau nukentėtų. 
Gierekas tai labai gerai žino, todėl jis įsakė pristabdyti 
norinčių išvažiuoti vokiečių kilmės specialistų skaičių.

Kaip lenkai šitą klausimą išspręs, tuo tarpu dar ne
aišku, bet penktadienio rytą paskelbtas abiejų besitarian
čių pusių pranešimas sako, kad Lenkija ir Vakarų Vo
kietija nuo šios dienos užmezgė diplomatinius santykius. 
Iki šio meto visi reikalai buvo tvarkomi trečios valstybės 
pagalba. Kad reikalai greičiau stumtųsi pirmyn, nutarta 
šiomis dienomis pasikeisti ambasadoriais ir visus atsili
kusius klausimus paskubomis spręsti. Gierekas nori ga
limai greičiau gauti iš Vokietijos lenkų pramonei atnau
jinti reikalingų medžiagų. Giereko valdžia, negavusi ma
šinų iš vakarų, negalės atsistoti ant kojų. Gierekas mato, 
kad iš Sovietų Sąjungos jis gali gauti tiktai patarimus, 
kaip valdžios priešakyje išsilaikyti^ bet krašto pramonei 
kelti reikalingų mašinų iš Rusijos jis negaus.’

Visiems lietuviams reikia atidžiai sekti naujom fa
zėm einančius Lenkijos ir Vokietijos santykius. Ypatin
gai budriai šiuos reikalus turi sekti atsakomingi Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pareigūnai, nes lenkų- 
vokiečių santykiai turės atsiliepti ir į Lietuvos laisvės 
kovas.

durų, kur prie apvalio marmori- 
irio staliuko pradėjo draugišką 
pokalbį.

J. Paleckis tuojau pradėjo vi
sai nuoširdžiai, kaip senam bu
vusiam partijos bičiuliui, skųs
tis visais vargais ir nelaimėmis, 
kurios yra ištikusios dabartinę 
Lietuvą. Viską tvarko, teisin
giau pasakius, viską griauna at
važiavę rusai, o jis ir jo kabine
to komisarai turį tik pasirašinė
ti po visais potvarkiais ir dar 
žmonėms liaupsinti apie komu
nizmo nešamą laisvę ir gerovę.

J. Paleckis svečią įtikinėjo, 
kad lietuviai komunistai anks
čiau giliai tikėję, kad Lietuvoje 
jiems bus leista viską tvarkyti 
ir valdyti, bet dabar visiems jau 
esą pasidarę aišku, kad mes lie
tuviai esame tik trąša maskoliš
kam imperializmui, komunizmu 
dengiamu. Tačiau J. Paleckis vis 
dar įtikinėjęs savo svečią, kad 
jis turįs vilčių sulaukti ir tokių 
momentų, kuomet jis dar galė
siąs pasitarnauti savo Tautai.

Ir taip nuoširdžiai ir atvirai, 
kaip seniau, lietuviškais reika
lais besišnekučiuojant, po kokių 
30-40 min. tik staiga, dėl svečiui 
nesuprantamos priežasties, J. 
Paleckis staiga pašoko nuo kė
dės, pribėgo prie kabineto stalo, 
nudengė telefono aparatus ir 
kaip pradės pakeltu balsu ko- 
liotis, pravardžiuoti jį liaudies 
priešu, tautos išgama ir 1.1. Sve
čias nerado kitos priežasties to
kiam elgesiui pateisinti, manė, 
kad J. Paleckį ištikęs staigus pro
to priepuolis ir todėl visai neatsi
sveikinęs pasiskubino iš kabine
to pasišalinti.

Svečiui iki tam laikui buvo 
visai svetimas dalykas, kad J. 
Paleckis kalbėjo į mikrofoną, 
kad jo koliojimąsis būtų nugirs
tas ten, kur reikia ir kad jis iš
liktų Tarybinės valdžios aukštu
moje.

Tikrieji “pažangiečiai” pasa
kys, kad tai buvo 1940 metais, 
o dabar yra visai kitaip ir geriau. 
Einame į dabartinius laikus.

3) Nepriklausomos Lietuvos 
laikais studentavo ir gyveno trys 
draugai, vienos korporacijos na
riai. šiuo metu du iš jų yra 
Amerikoje, o trečiasis Lietuvoje 
sėdi komisaro kėdėje. Vieno iš 
tų Amerikoj esančiu šeima yra 
likusi Lietuvoje. Dėta daug pa
stangų šeimą išsikviesti, nebu
vo gautas leidimas išvažiuoti.

1970 metais vienas draugas iš 
Amerikos važiavo Lietuvon gi
minių aplankyti. Tuomet antra
sis prašė važiuojančio, kad jis, 
būdamas Vilniuje, užeitų pas jų 
buvusį draugą, dabartinį aukš
tose pareigose esantį komisarą, 
ir paprašytų patarpininkauti, ar 
nurodyti kur geriau kreiptis, kad 
tai šeimai būtų išleista išvažiuo
ti.

Būdamas Vilniuje jis į trečią 
dieną užėjo pas buvusį gerą draū-

Iš J. Paleckio artimųjų pa
leistasis nugirdo, kad J. Paleckis 
norėtų su juo pasimatytu Gal
vodamas, kad gal tikrai J. Palec
kis yra prisidėjęs prie jo palei
dimo, nutarė atsilankyti pas J. 
Paleckį prezidentūroje ir pa
reikšti jam savo gilią padėką.

Pro prezidentūros sargybinius 
buvo lengvai praleistas, o įėjus 
jam į prezidento kabinetą, J. Pa
leckis labai nudžiugo, maloniai 
pasisveikino ir pasikeitus vienu 
kitu sakiniu, J. Paleckis nelauk
tai nusivilko savo švarką, apklo
jo juomi ant stalo esančius 3 
telefono aparatus, gerai juos ap
kamšė ir svečią nusivedęs prie

Kaliforniečiai nesutinka 
panaikinti mirties bausmę

Praeitą mėnesį pravestas gy
ventojų atsiklausimaš trimis 
prieš vieną parodė, kad Kali
fornijos gyventojai yra priešin
gi savo valstijos aukščiausiojo 
teismo sprendimui, kad mirties 

gą į komisariatą prašytam rei
kalui išsiaiškinti ir gauti nau
dingą patarimą.

Komisaras, pamatęs įeinantį 
senai matytą draugą, labai nu
džiugo, ir nuoširdžiai pasisvei
kinęs, pradėjo pirmais įspūdžiais 
dalintis. Neilgai trukus, ame
rikietis priėjo prie reikalo ir pra
dėjo prašyti išleisti jo buvusiam 
draugui pagalbos ranką.

Komisaras labai ramiai klau
sėsi. Amerikiečiui baigus pra
šymą aiškinti, komisaras pra
dėjo balsiai bartis ir koliotis, 
aiškindamas, kad jo tarybinė 
garbė neleidžia tam liaudies prie
šui, darbo liaudies išsigimėliui, 
kuomi nors padėti.

Amerikietis, matydamas kad 
iš jo misijos nieko naudingo ne
bus, atsikėlęs norėjo su komisa
ru atsisveikinti, tačiau tas jį su
laikė, pakviesdamas užeiti į ka
vinę ir pasidalinti tiek metų iš
gyventais įspūdžiais.

Išėjus abiem iš kabineto ir li
pant laiptais žemyn, komisaras 
ir sako savo draugui: “Tu ne
klausyk ir neimk galvon, ką aš 
kalbėjau kabinete, ten aš kal
bėjau į mikrofoną”.

Kavinėje patylomis ilgai šne- 
kėtasi ir visai nuoširdžiai ameri
kietis buvo supažindintas su da
bartine situacija Lietuvoje.

Tat ir po 30 metų padėtis Lie
tuvoje tebėra toji pati, kuri bu
vo ir 1940 metais.

Einame toliau. 1970 metais, 
birželio mėn. įvyko S. Sąjungos 
rinkimai į Aukščiausiąjį Sovietą 
ir į Tautybių Sovietą. 'Partijos 
buvo išstatyti 42 kandidatai iš 
Lietuvos, kurie žinoma, ir buvo 
“išrinkti”. Iš Lietuvos buvo iš
rinkti šie kandidatai: Valerijus 
Chazarovas, Levas Kulidžiano- 
vas, generolas Mikalojus Ogur- 
kovas, Sėmfonovas Skačkovas, 
Aleksandras Zudinas, Jakob Ki- 
riuščenko, A. Ferens, L. Piliu- 
šenka, Aleksėj Novoženin, H. Zi- 
man, Gregorij Denisov, Fiodor 
Jekaterincev, L. Romanovič, M. 
Kozlovskį j, R. Vertajev, M. Kur
inei, Ivan Vereščiaka, Andrėj Tu- 
jezov.

Tat mieli Amerikos “pažangie
ji” leiskite jūsų paklausti, kaip 
jums skaniba tos lietuviškos pa
vardės? Ar jūs galvojate, kad 
jie gins ir rūpinsis lietuvių tau- 
X>s reikalais, ar greičiausiai jie 
atstovaus Maskvos pastangas, 
kaip valdyti ir pasinaudoti lie
tuvių Tautos prakaitu.

(Bus daugiau)

bausmė yra prieš konstituciją ir 
dėlto pašalintina.

Kaliforniečiai, taip pat ir kitų 
valstijų piliečiai susidomėję lau
kia ateinantį lapkričio mėnesį 
įvyksiančių balsavimų, kur Ka
lifornija turės pasisakyti dėl kon
stitucijos amandmento, kuriuo 
mirties bausmė būtų padaryta 
nebepriešinga konstitucijai. To
kie nusikaltimai, kaip Masono 
vadovautos kūtvėlų gaujos pa
darytos žudynės Los Angeles, 
Richardo Speko astuonių slaugių 
studenčių išžudymas Chicagoje, 
daugelį mirties bausmės prie
šininkų priverčia apsigalvoti.

Enquirer praeitą rugpjūčio 25 
d. pravestu atsiklausimu, iš 2,679 
balsavusių 2,508 arba 93.6 nuo
šimčiai pasisakę, kad antrą kar
tą pagauti nusikaltę narkotikų 
pardavinėtojai ir platintojai bū
tų baudžiami visam amžiui ka
lėjimu.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

I LIETUVĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI
Jie yra geriausia dovana.

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie non už dalį regu- 
lianos kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius auksciausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių na
mus per apie 3 savaites. .Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.35.
Jokiy primokei imu nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūsų veltui šiun- 
čiamu iliustruotu katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

f N T E R T RADĘ
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
1 VS ' ■ '■ *- "Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 j

Tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.
ZHIGULI VAZ 210] .. ..

US$3214.00 
MOSKV1TCH 412 IZH

USS3155JX)
MOSKVITCH 408 IE

..... USS3033.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US$202,6.00

Reikalaukite mūsų specialaus 
Biuletenio su automobili y pa
veikslais. Dėl apartmentu ir 
dėvėtu drabužiu, taip pat reika

laukite specialiu katalogu.
Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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MANO DIEDUKAS

Prisiminęs tėvus ir brolius, negaliu užmiršti ir savo 
dieduko Jono Gustainio, mano tėvo tėvo. Močiutės ne
beprisimenu. ji jauna mirė, bet dieduką labai gerai 
prisimenu. Motina mane pagimdė, tėvas bausme auk
lėjo, bet diedukas buvo pirmas mano mokytojas. Ga
lima pasakyti, kad jis mane Į laukus išvedė. Motina 
dabodavo, kad aš iš namų neišeičiau, tėvas uždraudė 
iš kiemo išeiti, o diedukas man parodė platesnį pa
saulį. Jis mane, vos penktus metus einantį berniuką, 
išvesdavo į laukus, Panhvj ir kitas vietas.

Kiekvieną savaitę jis apeidavo visus laukus ir ap
žiūrėdavo kaip viskas atrodo. Jis ir tėvui pasakydavo 
apie kiekvieną naujovę. Tėvas visą laiką dirbo, bet vi
sų laukų apžiūrėti jis negalėjo. Tuo tarpu diedukas 
apžiūrėdavo augančius žiemkenčius, pamatydavo be
sikalantį vasarojų, apeidavo Panovio pievas ir apžiū
rėdavo kiekvieną mūsų žemėje augantį didesnį me
di. Jis žinojo, kur varnos lizdus kraudavo ir kur šir
šės savo vaikus veisė. Jis man rodydavo linuose galvas 
keliančias vosilkas, parodydavo kada balti ir raudoni 
dobilai pradėdavo nokti.

Kai atėjo laikas eiti į mokyklą, tai diedukas mane 
ir į Griškabūdį nuveždavo. Jeigu būdavo blogas oras, 
tai jis mane ir parveždavo. Žiemą, stipresnių šalčių 
metu, jis visuomet mane nuveždavo į Griškabūdį, o 
vėliau, pamokoms jau pasibaigus, su šlajukais jis ma
nęs laukdavo. Parveždavo ne vien mane, bet ir kitų 
ūkininkų vaikus.

Diedukas mane ir plaukti išmokė. Jis labai gerai 

pažino kiekvieną Novos posūkį ir gilesnę vietą. Jis 
atsimena kelintais metais buvo statomi tiltai. Pasiro
do, kad Novoje buvo kelios gana gilios vietos; Nova 
nusekdavo, vietomis perbristi galėjai, bet buvo ir to
kių vietų, kur labai lengvai galėjai nuskęsti. Diedu
kas man pasakojo, kaip keli jo pažįstami, nekreipda
mi dėmesio į vyresniųjų patarimus, brido Į Novos ver
petus ir neiškilo.

Man labiausiai patiko jo žinios apie žuvis. Pra
džioje aš žuvų bijojau. Negyvų nebijojai, bet kai žu
vis, atsirėmus ant uodegos, pakildavo ir apsiversdavo 
ant kito šono, tai manyje sukeldavo paniką. Vėliau ir 
aš prie žuvų pripratau. Man patiko jas meškerioti. 
Pradžioje, aišku, kaip ir kiti vaikai, bandžiau žuvytės 
gaudyti nerdamas. Bet jos buvo daug apdairesnės. La
bai lengvai nuo manęs pasisukdavo į šalį. Aš pastebė
jau, kad vandenyje žuvys būdavo kitoje vietoje, negu 
iš paviršiaus atrodydavo. Man diedukas ir šį keistą 
reiškinį aiškino, bet aš nesupratau. Tie reikalai paaiš
kėjo, kai aukštesnėje mokykloje fizikos pamokos man 
buvo aiškinamos.

Mbtiha man buvo gera, tėvą gerbiau, bet drįsčiau 
pasakyti, kad dieduką mylėjau. Jis visą laiką man 
buvo nepaprastai geras. Negalėčiau pašakj’ti, kiek 
jam metų buvo, bet galėjo artėti prie 70. šiaip jis ge
rai jautėsi ir gana gerai laikėsi, bet šio šimtmečio pra
džios viena žiema jam buvo sunki. Matyt, kad žiemos 
metu peršalo ir atsigauti negalėjo. Pavasarį kiek pasi
taisė. o kai oras atšilo, tai ir laukan išeidavo, bet aš jau 
mačiau, kad diedukas jau buvo ne tas. Kiekvieną pa
vasarį jis mane noriai išvesdavo į laukus, bet pasku
tini pavasarį jis jau ir į laukus nedrįso eiti. Kiekvie
ną dieną jis rasdavo darbo prie namų, dažniausiai ta
šydavo Įvairius kuolus ar kotus, bet paskutinį pava
sari kirvio neėmė i rankas.

Mane labai paveikė netikėta ir greita dieduko mirtis.

Tėvai gal ir nujautė, kad artėjo paskutinės jo dienos, 
jis pats apie gyvenimo pabaigą retkarčiais prasitar
davo, bet aš netikėjau, kad žmogus taip lengvai ir 
greitai gali užmerkti akis. Jis nusiskųsdavo, kai jį pri
spausdavo kosulys. Išsikosėjęs jis geriau jausdavosi, 
bet kartais tas išsikosėjimas labai sunkiai jain ėjosi. 
Kartais jis net bekosėdamas išprakaituodavOj bet plau
čių tinkamai nepajėgdavo pravalyti. Jis sakydavo, 
kad tas kosėjimas jam įgrisdatęs.

-— Norėčiau, kad jis greičiau pasibaigtų, — jis sa
kydavo.

Kosėjimas pasibaigė, bet dieduko ir akys užsimer
kė. Viskas įvyko paprastai, kaip paprastas buvo ir jo 
gyvfeniihaš. Tai buvo rugiapiūtės Vakaras. Grįžo namo 
Vyrai if riierginos. Visi susėdo už stalo vakarienės. Vai
kams tokiais atvejais vietos prie stalo nebūdavo, bet 
diedukas iš savo vietos nesitraukdavo. Jis visą savo gy
venimą sėdėdavo prie stalo galo. Jis ten sėdėdavo dar 
prie šaVO tėvo, jo ta vieta, buvo, kai jis ūkį valdė. E)ie- 
rftikas iŠ savo Vietos nepajudėjo, kai jis ūkį ir mano 
tėvui perleido.

Vakarienės metu diedukas sunegalavo. Jis įsidėjo 
i savo lėkštę maisto, bet jo jau neišvalgė. Paskutiniu 
metu jis mažiau ir valgydavo. Vengdavo daugiau val
gyti vakarais. Sakydavo, kad jis gėriau thiėgodavb, 
jeigu mažesnė būdavo vakarienė. Nespėjo jis baigti 
sriubos, iš burnos jam pasipylė kraujas. Pradžioje jis 
dar bandė susičiaupti ir kraują sulaikyti, bet vėliau 
jėgų nustojo ir sukniubo ten pat prie stalo.

Vyrai senuką paėmė ir išnešė ant gonkų. Galvojo, 
kad tėti jis geriau jausis, bus daugiau šviežio oro. Du
rys ir langai būdavo atdari, oras visur buvo geras, bet 
vyravo įsitikinimas, kad ant gonkų jam bus lengviau. 
Diedukas nesipriešino. Jam ten iš tikrųjų buvo leng

viau. Ant gonkų jam pasibaigė visos bėdos ir skausmai. 
Ten jis ir mirė.

Niekas neužsiminė, kad reikėtų atvežti gydytoją. 
Galimas daiktas, kad gydytojas nieko nebūtų galėjęs 
padėti. Lietuvoje žmonės mirdavo paprasčiau. Man at
rodo, kad jie mirties nebijojo.

Dieduko mirtis mane sukrėtė. Aš žinojau, kad nie
kas jo jau nebeprikels, bet kiekvieną dieną aš vis 
laukiau, kad jis man ką nors gero ir gražaus pasakys... 
Buvau taip pripratęs prie jo kosėjimų, kad jis man 
atrodė natūralūs. Kai ryto kosėjimų negirdėjau ir pa
ties dieduko nebemačiau, tai tiktai tada mano sąmo- 
nėn įstrigo mirties baisumas.

Kai visi įsitikino, kad diedukas jau nebekvėpuoja, 
jo palaikai buvo nunešti į klojimą it patiesti ant grin
dų. Lavonas buvo uždengtas balta drobule. Buvo pa
kviestas grabdarys. Jis viską išmatavo, lentas supiovė, 
nuobliavo ir vietoje gražių pušinių lentų karstą suka
lė. Jis dieduką nušluostė ir amžinon kelionėn apren- 
gė-

Diedukas su karstu buvo atneštas į seklyčią, čia 
buvo suruoštos šermenys. Atkalbėtas rąžančius, sugie
dotos giesmės, o vėliau išvežtas į Griškabūdi ir ten pa
laidotas vietos kapinėse.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJTĖNAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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NAUJOSIOS TV

LENGVIAUSIAI NUSTATOMOS

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MIAMI, FLA
586-1220

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

OERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS F. GAIDAS

NARĮ/
Čhicagos

ANTANAS M. PHILLIPS

ANA NARBUTAS
PETRAS BIELIŪNAS

Dėl

lietuviško auk.

6 pasakos ir DVY 
Abi gausiai iliu»-

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
TR NAKTĮ

Rugpjūčio 12 dieną Winnipege 
palaidojome senosios kartos 72 
metų amžiaus tautietį Kazimierą 
žentelį, kilusį iš Ukmergės ap
skričio, buvusį Lietuvos kariuo
menės savanorį, 46 metus išgy
venusį Winnipeg© mieste.

PORTAGE LA PRAIRIE, Ma
nitoba, Kanada,

TURIME 
KOPLYČ'4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

Phone: Y’Ards 7-lStl

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

Telef.: TOwnhall 3-2103-J

DR. NINA KRAUCfl- 
KR1AUCEUUMAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE. 

Telef. WA 5-2670.* 
Neatsiliepus

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

SKAITYK ’NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GENIAUSIAS 
TEISINGIAUSIAS ZlNxA

Telefonas: LAfayette 3-0440

YArds 7-1741 - 1742

bos ežerų kraštą atsigaivinti ir 
žuvų prisigaudyti. Juk gi Mani
toba yra 100,000 ežerų kraštas!

Manitoba amerikiečiai lietu
viai vis labiau pradeda pažinti 
ir pamilti, čia prie Manitobos 
ežero savo vasarnamį turi ir ame
rikiečių “dipukų” vyskupas Briz- 
gys, kurs čia ir savo atostogas 
praleido ir pamaldas atlaikė bei 
pamokslą pasakė. Vėliau buvo 
gegužinė ežero pakrantėje. Tu
rint galvoje nedidelį Manitoboje 
lietuvių skaičių žmonių buvo su
sirinkę nemažai.

Apdraustas perkraustymas 
Ii j va iri y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tai!.: FRontier 6-1882

Iš Čhicagos lankėsi p. Jurgis 
Vidžiūnas su žmonele, kurie 
anksčiau čia Winnipege gyveno. 
Ta proga aplankė ir mus. Papa
sakojo daug įvairenybių iš Chi- 
cagos gyvenimo ir veikimo. Jur
gis yra vienas Čhicagos Lietuvių 
Operos dalyvis.

Miestelyje, kuriame mes gy
vename, tebevadinamame pran- 
zūzišku vardu Portage la Prairie 
(lietuviškai būtų Prerijų Per- 
velka) daugiau lietuvių nebėra, 
Draugauti tenka su kuo nors. Čia 
daug gyvena ukrainiečių, kurie 
kartais užsiprašo į savo paren
gimus arba minėjimus. Paskiau
siu laiku mūsų geri prieteliai 
kaimynai ukrainiečiai šventė sa
vo 50 metų vedybų sukaktį. Ju
biliatai gana dar gerai atrodo, 
nors jau turi geroką metų skai
čių. Gražų buvo žiūrėti į gausų 
būrį giminių, vaikų, anūkų ir 
proanūkų, kurie susirinkę savo 
senelių pagerbti patys prie sta
lų patarnavo.

Jubiliatai nors jau čia gimę, 
bet geriausiai kalba ukrainiškai. 
Jų pavardė Mr. ir Mrs. William 
Naherny. Jų papročiai visai to
kie pat kaip ir mūsų lietuvių: 
nuo įvairiausių valgių patiekme- 
nių ir gėrimų stalai lūžta, ap
siėjimas labai kultūringas, ir 
per visą ilgą vaišių laiką nesi-

G U 2 A U S K U
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖL1NYČ1A 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai: PR 4-0833 Ir PR 8-083*

— Amerikos Lietuvių Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 d. 
1:00 vai. po pietų Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 

j kurių yra daug.
Rožė Didžgatvienė, rašt.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Vasaros mėnesiais ir pas mus 
lankėsi svečių iš pietų, tai yra 
amerikiečiai, turintieji čia gimi
nių ar šiaip gerų pažįstamų, o 
kiti buvo, kurie iš Amerikos nuo

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

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE*’. - TT'RT GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Pagal tėvus Mačiukevičiūtė
Gyvenusi Calumet Park, Illinois

Anksčiau gyv. 1033 West 103rd St.
Mirė 1972 m. rugsėjo mėn. 14 dieną, 9:15 vai. vakaro, sulaukusi 

senatvės. Gimusi Lietuvoje, šakių aps., Lukšių vis., Liepalotų kaime.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Alda Wellestat ir žentas Norman; 2 anū

kai: Sandra Schoudel ir jos vyras James; sūnus Ronald Wellestat; pro- 
anūkas Jimmy Schoudel; sesuo Marija Naujokaitienė ir jos šeima; gi
minaitė Mary Hegan, Bronius Mačiukevičius, Albinas Karnavičius, Vy
tautas šernas, Juozas Bacevičius, visų jų šeimos ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Antano Narbuto ir motina tragiškai 
mirusio Kęstučio Narbuto.

Kūnas bus pašarvotas sekmadieni, 2 vai. po pietų DeYoung-Vrocgh 
koplyčioje, 649 East St., So. Holland, Illinois (Edison 3-7000).

Pirmadienį, rugsėjo 18 dieną 10:‘00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Onos Narbutienės gimines, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. V ? - ■4 ' ’ > / - *

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leonard Bukauskas ir Sūnus. Telefonas 
CO 4-2228.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Tel. 737-5149 
Pritaiko skirling ir 

“contact lensed'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

— Dzūku Draugijos visuotinis su
sirinkimas įvyks š. m. rugsėjo mėn, 
24 d. 12 vai. 30 min. Jaunimo Centre. 
Visus Dzūkų Draugijos narius, jų 
draugus ir norinčius į Draugiją įsto
ti širdingai kviečiame atsilankyti.

.Dzūkų Dravgrfos Valdyba

Telef.: GRovehiH 6-234M

Remkime spaudą

Visiems yra aišku, kad nei 
vienas laikraštis iš prenumera
tos neišsilaiko, turi ieškoti pa
jamų iš skelbimų arba aukų. Kai 
paskaitai kitus laikraščius, visi 
prašo aukų, griaudena skaityto
jus, kad negali išsilaikyti. Ypač 
leidžiami pranciškonų vien mir-; 
ga puslapiai verkšlenimais ir au- 
kotojų pavardėmis. Naujienos 
tyli neprašo ir skaitytojų ne- 
griaudena, tad reiktų patiems 
susiprasti kad ir Naujienoms 
mana iš Dangaus nekrinta. Kas
dien viskas brangsta: popieris, 
paštas, darbininkai ir t. t.

Mes dar vis nepriprantame 
prie demokratijos, kad gyven
dami laisvėje, laisvu noru tu
rime atlikti ir savo pareigą. Jei 
dienraštis pakeltų pora dolerių 
brangiau prenumeratą, tai vis 
tiek mes jį prenumeruosime, bet 
jei reikia laisva valia pasiųsti 
auką, tai mes negalime prisivers
ti. Tai dar prigimta baudžiavos 
liekana. Juk gražiau ir patogiau 
būtų, kad siųsdami prenumera-

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOS11S 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
RozmL telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
ano 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

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

Ofisai 2750 West 71st St. 
TaL: 925-8296

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

uždaryta.
Rax. tel.: WA 5-3099

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo i—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave.

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 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: REpubiic 7-7868

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

progai pasitaikius pasiųstumėm 
ir keletą dolerių auką. Nereikėtų 
dienraščiui kainos kelti, nei 
griaudinančių straipsnių rašyti.

Paskutiniu laiku pradėjo skelb
ti aukotojų pavardes. Malonu, 
kad atsiranda susipratusių skai
tytojų. Kad bent pora kartų į 
savaitę tokie aukotojų sąrašai 
pasirodytų, tai nereikėtų uba
gauti. O be tokio laikraščio, ku
ris duoda skubias ir teisingas ži
nias palikti negalime. Todėl ne
laukime raginimų nei griaude- 
nimų, remkime aukomis savo 
spaudą. ....Kelmukas

Los Angeles, Calif, sen. Ed
ward M. Kennedy (D.-Mass.) 
norėjo pasakyti kalbą 2,500 
susirinkusiems meksikiečiams. 
Kenedžiui pasirodžius, meksi
kiečių kilmės amerikiečiai E. 
Los Angeles auditorijoje pa
kėlė tokį triukšmą, švilpimą 
ir bliovimą, kad sen. Kennedy 
apleido salę kalbos nepasakęs.

kartais sunku net tikėti. Rodosi, 
dar taip neseniai laukėme pava
sario, o štai — žiūrėk — jau ir 
rudens išvakarės...

Vasara žlebterėjo visą krūvą 
gėrybių ir tai atlikusi pati pa
skubomis baigia prapulti kažkur 
dausose, vėl užleisdama savo 
vietą pirma rudeniui, paskui žie
mos speigams.

Praėjusi vasara buvo gana dos
ni Vakarų Kanados ūkininkams, 
nes oras žymia dalimi buvo pa
lankus, gerai užderėjo kviečiai, 

miežiai, avižos ir aliejiniai pa
sėliai. Ankstybesnių metų už
silikęs derlius dabar geležinke
lių vagonais plaukia į uostus,

dytus grūdų aruodus.
Lietuviai ūkininkai čia jau 

veik išnyko, nors buvo neblogai 
įsikūrę, nes jų vaikai išėjo į 
miestus, o tėvų amžius eina į pa
baigą; kai kurie ligoninėse, ir jų 
ūkiai paskelbti pardavimui arba 
išnuomoti.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

■ ■■■■■■■■■ iiaauiiiiiiiiiiiziiiiniaim

kur pakraunami į laivus ir gabe
nami į komunistų valdomus kraš 
tus žmonėms maitinti, tai yra į 
sovietinę Rusiją, raudonąją Ki
niją ir jų kolonijas.

Kanados Vakarų ūkininkai 
džiaugiasi, kad nors dalinai iš-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•♦ndre praktike, MOTERŲ ligo* 
©fHrs: 2652 WEST 59th STREET 

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

nagai susitarimą.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

Čikagiškis J. Stončius, 6752 S. 
Artesian avė., važiuodamas į 
Aliaską, buvo pas mus sustojęs. 
Sakėsi mūsų antrašą nusirašęs 
iš Naujienų. Po dviejų savaičių 
vėliau grįždamas iš Aliaskos vėl 
pas mus užsuko papasakoti ką 
matęs ir patyręs Kanadoje ir 
Aliaskoje. Jo automobilio dis
tancijų rodyklis rodė, kad pra
važiavo 11,000 mylių. Tai bent 
kelio gabalas! Lankėsi įvairio
se vietose Kanadoje, o pasiekęs 
Aliaską nuvažiavo net -į patį Ra
miojo vandenyno pakraštį, kur 
pabandė meškerioti ir netrukus 
sugavo puikių didžiulių žuvų, bet 
turėjo vėl sumesti į jūrą — sa
ko, kur dėsi būdamas pakeleivis 
tolimame krašte. Gavo matyti 
meškų, briedžių ir įvairių kitų 
šiaurės gyvūnų. Sakė, kad Alias
koje keliai puikiai meksfaltuoti, 
bet važiuojant į Aliaską 800 my
lių Kanados plentu, kurs buvo 
išpiltas tik žvyru, žiauriai paken
kė mašinai ypač langams. Gai
la, kad nepaėmė drauge ke
liauti “Naujienų” bendradar
bio, “šiaurė šaukia” autoriaus, 
kurs tikrai būtų turėjęs ko ra
šyti, o naujieniečiai — ko skai-

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2Š56 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak 

Ofiso ftlaf.: 776-2880 
Niujts rez. telef.: 448-5545

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
TLACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpuMic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St 
Tikrins skis

w m ui u m ® m am m * 1
SYEHTO RASTO

KIEKVIENĄ do

1972 
piūčio 
Miami 
Tautų savaitė. Paradų nebuvo, 
nes buvo suvėluotas Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjimas. Pa
gal tikrovę, minėjimas turėjo 
įvykti viduryje liepos mėne
sio. Miami miestas tuo pat me
tu surengė visų tautų Festiva-j 
Ii. Mes lietuviai tame festiva
lyje nedalyvavome. Tada Pa
vergtų Tautų savaitės minėji
mas buvo nukeltas iki rugpjū
čio 13 d. Jis įvyko Ukrainiečių 
Svetainėje, 35th Avė. ir 35th 
Street, Miami, 4 vai. po pietų.

Programai vadovavo J. 
Maksymo vich, Ukrainieči ų
Klubo pirmininkas. Pradėjus 
programą, atgiedojo Ameri
kos himną ir padarė Pledge of 
Allegiance. Pirmas kalbėtojas 
buvo svečias iš Washingtono, 
L. Pasztor, .Heritage Groups 
National Division direkto
rius ir keli kiti. Po visų kalbų 
alfabetiškai buvo šaukiamos 
įvairios tautos, kad ateitų į es
tradą su savo vėliavomis. 
Kiekvienos tautos atstovas, at
nešęs ant estrados savo vėlia
vą, turėjo pasakyti ar padai
nuoti savo tautos himno ketu
rias eilutes arba pirmą para
grafą. Mūsų Lietuvos vėliavą 
nešė p. Vytautas Semaška, o 
panelė Aurelija Stonviliūtė 
palydėjo ir padainavo mūsų 
tautos himno pirmąjį posmą. 
Žmonių buvo pilna svetainė.

A. D. Kaulakis

liko geriausius įspūdžius.
Povilas Liaukevičius

Viešpats Dievas duos savo žmonėms stiprybės; Dievas laimins savo 
žmones, teikdamas jiems ramybę. Psa. 29:11.

Jie turi mėginimus ir gundymus, kuriuose gali pergalėti, ir kurie iš
vysto tavyje naudingas charakterio ypatybes, tokias kaip kantrumą pri
tyrimus, brolišką meilę, sąjausmą ir meilę link visų, tada džiaukis ir dėka- 
vok Dievui už jo labdaringumą ir pagalbą. Jei tavo tyrimas atrodo persun
kus fa- nepakeliamas, nešk tada tą dalyką pas savo didyjį Naštu-nešėją, ir 
prašyk jo pagalbos nešti viską, kas tik būtų tavo naudai, o paliuosavimo 
nuo visko, kas neatneša naudos, bet yra tau Įžeidimu

m., seKmadieių, rug-
13 d., buvo surengta 

kolonijos Pavergtų

KIŠKELIS, pesaki 
gre-

P. ŠILEIKIS, 0. P.Mį ORTHOPEDA5-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, MecL Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

Vai9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

laikus,
ir laumės 
laukus...

S. P^ferstmerrt

Poezija ir pasakos yra vaikų megstann ne nažiau kaip žaidimai 
Jrjrkštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
lems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
iUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
jruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vende Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
uažiesienis. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl. 
tus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams. DaiL V. Siman- 
revičiaus iliustruota. 130 psL, SIJK).

4. Stasė Vanagaitė • Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eflėraAčių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 84 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot.

7. Juoies 'švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakot 
/aikams iš jų. gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. bodeikienes 
□idelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jones Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Siliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai u žemai 
*iai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mazena yra daug lengviau juo< 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

KRAUSTYMAI

MOVING 
Laidimat — Rilnc rpdrauoa 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

V. Tumascnis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

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

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

skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 srba RE 7-9700 
tszideneijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7Ut STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

GRADINSKAS



DEMONSTRACIJOS GAGE DARKE
Kiekviena rasė turi savo pa-j bus galas juodosios rasės nio- 

pročius, tradicijas ir civiliza-j kinių daugėjimui? Mokykloje 
cijos pūkelį. Ne tik spalva, bet įsigyveno tarp rasių neapy- 
ir jų elgesiai tarp jų daro di-;kauta ir beveik kiekvienų die- 
deli skirtumą. Vieni darbštūs,:nų, tarp jų kyla muštynės ir 
sunkiai dirba, kad pagerinus, kitokios negerovės. Daug kas 
gyvenimo lygį, rūpinasi savo'pasikeitė ir už mokyklos šie-
ir vaiku ateitimi. Kitos rasės 
polinkiai yra visai skirtingi. 
Jie stengiasi kaip nors leng
viau prastumti laiką ir gyventi 
kitų sąskaiton, iš pašalpų ar 
kitų kokių, kad ir neleistinu 
būdu, įsigyti pragyvenimui pi
nigu. Jie užėmę švarias, tvar
kingas apylinkes, per keletą 
metų nugyvena, sugriauna na
mus, jų neremontuoja ir vėl 
veržiasi į kaimynines apylin
kes, darydami žmonėms dide
lius nuostolius.

Gage Parko High school 
yra 56 ir Rockwell gatvių 
kampe. Užima pusę bloko. Pa-' 
statas atrodo didingai. Joje: 
mokosi 3100 mokinių. Moki
niai rainiai mokinosi ir apy
linkės žmonės ramiai gyveno, 
ne t u r ė j o pašai i n i ų r ū pėsčių. 
Prieš kelis metus atkėlė į tą 
mokyklą tam tikrą nuošimtį 
juodosios rasės mokinių. 1 as 
nuošimtis metai iš metų didė
jo, o šiais metais jau prašoko 
407. Apylinkės gyventojai la
bai susirūpino, vienas kito 
klausė, kas bus toliau? Kada

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

į nu. Prasidėjo prekybose vagi- 
! Davimas ir prekių sugadini
mas, kas prekybininkams su- 

1 daro daug nuostolių. Prieš 
j mokinių paleidimą prekybi
ninkai uždaro savo prekybas 
iki praeina nelemtoji banga, 
paskui vėl atidaro.

Gage Parko apylinkės gy- 
Įventojams yra daroma netik 
| moralė neteisybė, bet ir nia- 
I terialė skriauda. Tos apylin
kės gyventojų vaikai baigę 

‘pradžios mokyklą , j High 
i School nepriimami dėl vietų 
i stokos. Tėvai turi savo vaikus 
vežti i kitas mokyklas. Jų vai
kų niekas veltui neveža, turi 
tėvai apmokėti už vaikų ve
žiojimą. Juodosios rasės mo
kinius atveža busais veltui už 
mokesčių mokėtojų pinigus.

Gage Parko apylinkės gy
ventojų kantrybė išsisėmė. Jie 
savo neapykantai išreikšti, š. 
m. rugsėjo 11 dieną 8:30 vai. 
ryto pradėjo demonstracijas. 
Demonstracijoje dalyvavo 
virš 2000 žmonių. Demonstra
cijoje buvo matyti daug mote
rų su mažais vaikais, kurių 
negalėjo palikti namuose. Vie
nos vežė vežimėliuose, kitos 
vedėsi už rankų, o trečios ne
šėsi ant rankų. Baltieji moki
niai streikuoja, neina Į pamo
kas. Miesto švietimo valdyba 
ieško būdų kaip tuos neklau
žadas mokinius priversti, kad 
jie eitų Į klases. Demonstraci
jas stebėjo aukšti Illinois val
stijos pareigūnai, respubliko
nų partijos nariai. Buvo ne
šiojami įvairūs šūkiai k. v.:, 
“We want quality not quant
ity’’, Dr. Redmond, show your 
face”, “All our kids shortchan
ged by Board of Education” ir 
pan.

I Sekančią dieną demonstra- 
Cijas perkelt* į miesto centrą. 
Nuo Gage Parko High school 
demonstrantus vežė autobu
sais į miesto centrą piketuoti 
švietimo Valdybos. Jie nusi
statę reikalauti ir kovoti iki 
laimėjimo. Jie kviečia į talką 
kaimynines apylinkes ir mokyk 
las, padėti jiems vesti kovą už 
teisingus reikalus. Demonstra
cijos vyko ramiai pakilioje 
dvasioje, be išsišokimų ir te
roro. Demonstracijas prižiūrė
jo nemažas būrys policijos. 
Demonstrantai netrukdė juo
dosios rasės mokiniams eiti į 
mokyklą. Stebėtojas

Vėl nužudyta mergaitė
Chicagos užmiestyje netoli 

Wheaton rasta kukurūzų lauke 
išniekinta ir nužudyta 14-metė 
Sally Raudei, gyv. 531 Mohican 
drive, kuri antradienio vakare 
buvo vienai valandai savo dvi
račiu išvažiavusi pasivažinėti ir 
nebegrįžo. Jos drabužiai buvo 
nuplėšti ir ji pati užmušta gele
žine lazda, kuri buvo ten pat 
pamesta. Vos už poros šimtų 
jardų nuo tos vietos 1966 metais 
buvo rasta peiliu papjauta kita 
mergaitė — 15 metų amžiaus 
Debbie Fijan. Abidvi buvo aukš
tesnės mokyklos mokinės. Bu
vo apkaltintas vienas jos mo
kytojas, bet neradus aiškesnių 
Įrodymų, byla buvo išmesta.

Policija ir miesto darbininkai 
ieško priemiesčio Mount Pros
pect aikštėse, užkampiuose, sąš
lavų statinėse ir artimuose miš
keliuose ar neras numestų mo
ters drabužių, nes praeitą pir
madieni M. Prospect bažnyčios 
aikštėje, kur pastatomi auto
mobiliai, tarp dviejų automobi
lių buvo rasta išrengta ir nužu
dyta Barbara Flanagan iš 57-14 
N. Meade Ave. ir jos 18 mėne
sių dukrelė Renee, taip pat nu
žudyta.

t

HELP WANTED — EMA L S
Darbininkly Reikia

: s EIMINI N K Ė
Patyrusi, šeima ~ 3 suaugę. Gyven- 

I ti vietoje (atskiras * kambarys) arba 
kitur. Arti šiaurinės miesto dalies. 
5 dienas per savaitę. Alga $75 savai
tėje. Uniformos parūpintos. Turi 
kalbėti angliškai ir turėti rekomenda
cijas. Skambinti Miss LUNDGREN, 
346-6111, nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

i paprastomis dienomis.

BARMAIDS 
DAYS 

OR 
NITES

Call between 12:00 & 3:00 P. M.
278-6930

HOUSEKEEPER NEEDED
4 days a week 12 noon to 6 P. M., 

■ cook 1 meal, washing, ironing, light 
housework.

Oak Lawn area. 
Call Dr. RATAJIK 

GA 2-4755 or GA 2-6056
i

REIKALINGA
! AT VAŽIUOJANTI ŠEIMININKĖ
•5 dienoms i savaitę. Artimoji 
šiaurė. Gera alga. Reikalinga 

truputį mokėti angliškai.
Skambinti 664-5140

LIGHT FACTORY 
ALL SHIFTS

i Plastic Molding Company. Steady Em
ployment. Light Clean Work. Paid Blue 
Cross-Blue Shield. Paid Holiday-Va

cation. Life Insurance.
BORSE PLASTIC PRODUCTS

7400 Quincy. Willowbrook-Hinsdale 
(Near Stevenson Expressway & 

Route 83, off 73rd St.)

TRUMPAI

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemi — Pardavimui

NEAR 62 & WASHTENAW
See this 6 room teston brick Georgian 
with 2 car brick garage. Finished 
room in basement, baths, large 

lot. many extras. Only $33,000.
MILAN & MILAN

PR 9-4063

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

MODERN FOLDING 
CARTON PLANT

NEEDS EXPERIENCED
• GLUE MACHINE OPERATORS 

For Post S. L. and International R. A.
• CUTTING PRESSMEN — 

MIEHLE FLAT-BED
* REAM CUTTER OPERATORS
♦ FEEDERS FOR LITHO-PRESS

ROOM.
ROCKFORD

PAPER MILLS, INC.
7000 N. MANNHEIM RD. 

ROSEMONT, ILLINOIS
Days — call — 312 — 774-7000
Eve. — call — 312 — 956-0169 

Ask for Mr. YOUGA

EXPERIENCED 
MILLWRIGHT

WANTED
Exceptional oportunity with over time 
ben. shift differential. Paid vacation 
& a comprehensive insurance benefit 

program.
Apply in person.

UNITED STATES STEEL 
SUPPLY DIVISION

13535 So. Terrence Ave., Chicago 
(Hegewisch Burnham area)

Employment office open Monday to 
Friday 9 A. M. to 4 P. M. 

(An Equal Opportunity Employer)

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDY5L4S — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA (

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponi

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

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

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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

=

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

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

TeleL 434-4660
....................   i ,■ —

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANT1NAS
*

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas, Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

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, VIENIŠO 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
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HOME INSURANCE

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: REpublic 7-1941

A. A L. INSURANCE A R5ALTY 

a. lauraitis 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
kA 3-4773

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs .utomobljty draudimai.

A. G. AUTO REBUiLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga4 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

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

TEL. — 776-5*81
Anketas Garbačlaukas, sav

— Stasys Trinka gydosi Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, 634 kam
baryje, Dr. Tumasonio priežiū
roje. S. Trinka yra Naujienų 
bendradarbis ir Krivūlės vei
kėjas.

— LB Marquette Parko apy
linkės lietuviai, rugsėjo mėn. — 
Lietuvių Bendruomenės mėnuo. 
Atlikime tautinę pareigą, užsi
mokėdami solidarumo įnašą pa
tys. Užsimokėti galima “Mar
giniuose”, 2511 W. 69 St., Tve- 
ras — 2646 W. 69th St., Vazne- 
lis — 2501 W. 71 St., Margutis 
— 2422 W. Marquette Road.

LB Marquette Parko 
Apylinkės valdyba 

(Pr).

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininką ir Darbininkių

POSITIONS OPEN IN 
HEALTH CARE FACILITY 
EARN WHILE YOU LEARN

Immediate openings for full & part 
time personnel.

> NURSES. R.N.’s & L.P.N/s ’
> COOKS & KITCHEN HELPERS
• NURSING AIDES & ORDERLIES
• HOUSEKEEPING PERSONNEL.

No exp. nec. will train. We pay 
whille you learn.

Outstanding fringe benefits. Life ins. 
Major med. Health care. Pd. vac. 

Sick leave.
Call 971-2645 

or anoly in nerson 
FOUR SEASONS NURSING CENTER 
5801 S. CASS AVE. WESTMONT, ILL.

EXPERIENCED COOK
For modern kitchen at Lakė Forest 
College. Excellent benefits including 
paid vacations, good working condi
tion, uniforms furnished. Apply at 

SZABO FOOD SERVICE 
% Lake Forest College 

SHERIDAN RD. LAKE FOREST, ILL. 
Or for appt.. Call 234-1060

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. S10.000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai įr 4 
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 
kamb. medinis. S18.900.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. $23,500.

48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba
rių mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas. ___

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. $390 pajamų i mėn.

BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’, 
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

918 W. 32 ST.
2 aukštų mūrinis namas — 4 labai 
gražūs butai, pilnas beismantas ir garo 
šiluma. Variniai vamzdžiai, alum, lan
gai. Namas geroj Bridgeporto gatvėj. 
Geros pajamos. Skambinkite pama

tyti namo vidų. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

SAUGUMAS NAMUOSE
Į LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5V2 kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Fatio, garažas. 
Marquette Parke. $25,900

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

6 KAMBARIŲ mūro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. $27,700.

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo
dernūs įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
$39,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

6 BUTŲ LIUKSUSAS aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Puikios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, anie $15 000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

LEMONTE
NAUJAS NAMAS

5 BUTAI PO 4 KAMBARIUS 
SU 2 MIEGAMAIS 

Beismantas. Atskirai šilima ir šiltas 
vanduo.

SAVININKAS. Tel. 312 — 257-2373

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. S21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios.-; Alumin, langai. Nauja 
šilima gazui' Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik S52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja

Tradicinis Rudens Vakaras, 
ruošiamas LB' Brighton Parko 
apylinkės. įvyks rugsėjo 30 d. 
Pakšto salėje, 3800 So. Califor
nia Ave. Kviečiame visus atsi
lankyti ir besivaišinant prie me
lodingos muzikos draugiškai 
praleisti vakarą. Rezervacijoms 
skambinti: 523-7410. Pradžia 
7:30 vai. vak. (Pr).

Waukegano Lietuvių Ben
druomenė rugsėjo 17 d. ruošia 
gegužinę ir lietuvių dailininkų 
— Antano Petrikonio, Jadvy
gos Paukštienės ir Antano Sku- 
po meno darbų parodą dr. R. ir 
K. Giniočių sodyboje, 2621 No. 
Sheridan Rd., Waukegan, Ill. 
Pradžia 1 vai. Parodoje išstaty
ti paveikslai bus išparduodami 
varžvtvniu būdu. Pelnas ski
riamas Lietuvių Fondui. Valdy
ba kviečia Chicagos ir apylinkių 
lietuvius užbaigti vasarą Wau- 
kegane. Esant blogam orui, ge
gužinė įvyks sekanti sekmadie- 
nj. rugsėjo 24 d. (Pr).

MEDICAL OPPORTUNITY 
L. P. N’s (Evenings) 

3—11 and 11—7. Nursing Home. 
Eperienced preferred.

Convenient to transportation. 
Full time. — Part time. 
L. P. N’s — all shifts.

CR 7-6868

FEMALE ASSEMBLERS
MALE PACKERS

RADIO REPAIR EXPERIENCED
PREFERRED BUT WILL TRAIN

ELECTRON, INC.
3412 RIVER ROAD
Franklin Park. Ill.

NURS E 
L. P. N. 
DAYS 

Know Medical Records 
Shelter - care. Northsidc. 

929-29.31

INSPECTORS 
Process floor Inspection. 

Profit sharing and health plan. 
KRONE DIE CASTING 

1811 N. Kostner 
CHICAGO, ILL.

SKUBL4I PARDUODAMAS 
MARQUETTE PARKE 

6% kambarių mūrinis namas, 71 ir 
Sacramento apylinkėj. Pusantros vo

nios, sausas beismantas. Garažas. 
Greit galima užimti. 

$23.900. 
Tel. 737-7202.

SUMMIT
CUSTOM BUILT 3 bdrm, ranch. 

1% baths. Gorgeous fin. bsmt. 2% 
car garage — much more. Serious 
buyers only.

1st OFFER — 4 bdrm., mante- 
nance, free home — 3 fin. rms. in 
basement. Move — in. Cond. Extra 
adj. 30 ft. lot.

CENTANNE REALTORS
237-4600

NEAR 85 & ALBANY
4^ room brick bungalow, with 2 bed
rooms, plus extra bedroom in base
ment. 1 car brick garage attached. 

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SET7L.

MILAN & MILAN 
PR 9-4063

šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

LB Marquette Parko apy
linkė rugsėjo mėn. 17 d. Tėvų 
Marijonų soduose rengia links
mą gegužinę sportuojančiam 
jaunimui paremti. Pradžia 1:00 
vai. p. p. Skanūs užkandžiai, 
minkšti ir kieti gėrimai atsigai
vinimui. O Antanas Kareiva or
ganizuoja, kad visokio amžiaus 
svečiai galėtų Įsijungti į sporto 
varžybas. Visus nuoširdžiai 
kviečia LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba. (Pr).

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SUAUGUSI MOTERIS nori nuomoti
4 kambarius Bridgeporto apylinkėj. 

Skambinti La 3-2736 
nuo ryto iki 6 vai. vak.

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS 4 
kambarių butas vyresnio amžiaus 
žmonėms. Teirautis 3348 So. Morgan 
Street, krautuvėje, arba telefonu 

RE 7-9689 po 7 vai. vakaro.

IEŠKO NUOMOTI 4 ARBA 5 KAM
BARIUS — 2 suaugę — be baldų. 

Bridgeporte. 
Skambinti BI 7-0270.

APYLINKĖJE 59 STREET 
IR KILBORN AVE.

parduodamas mūrinis 1% aukšto, 
2 butų namas. 5 ir 4 kambariai, cen- 
tralinis gazu šildymas, mūrinis 2 ma
sinu garažas. Prašau skambinti savi

ninkui telef. 767-3670.

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

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 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.

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

TEL. 436-7878

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 butų no 4 kambarius mūrini. 
Aluminijaus langai, spintelės, uždari 
porčiai, sausas skiepas. 2 mašinų ga
ražas, gera transportacija. $195 nuo

mos. Tel. GR 6-5924.

CICERO
26 GATVĖS APYLINKĖJE, 

prie Berwyn 12 butų naujas na
mas. $24,000 pajamų metams.

Puikiai Įrengtas.
Prieinama kaina. Tel. 863-2231

NAUJIENAS
----- -s Tntnsam——

Lfehrmi tepę perti ir pftnkxxfe 
r protas taktai ptr

HAUJIEMAS

5 ROOM FLAT 
1st FLOOR.

NEAR CHURCH
Adults preferred or will accept family 

with 1 child.
2438 W. HURON ST.

Call BR 8-3045.

IŠNUOMOJAMAS SVARUS KAMBA
RYS, galima pasigaminti valgi. 

Telefonuotį GR 6-6497

LIUKSUS 3 BUTŲ NAMAS
Labai modemiškas, geresnis kain nau
jas. 2 dideli 5^ kambarių butai su 3 
dvigubais miegamais, taipgi 4 kamba
rių “garden” butas. Visi turi įmūry
tus virimo pečius. 37*4 nėdu lotas. 
2 masinu garažas su elektrinėm du
rim. Kiekvienas butas turi 100 amo. 
elektra. Arii 59-tos gatvės — netoli 
Pulaski. Tegul nuomininkai išmoka 
jūsų narna Jums labai svarbu greit 
pamatyti *i gerą narna. Turime ir 

daugiau gerų namų.

Skambinkite 254-8500

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"N A U J I E N O S f”

DEL AUKŠTOS KOKYBES KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




