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EUREKA, Calif 
vaitę besitęsiąs miškų gaisras 
Klamath nacionaliniame parke 
jau padarė už $1.7 milijonus 
nuostolių. Tikimasi gaisro pli
timą sustabdyti. 7,300 akrų gais
ro plote dirba 2,000 gesintojų.

WASHINGTONAS. — Vyriausiojo teismo teisėjas T. Mar- 
shallas atsisakė įsakyti tučtuojau sustabdyti JAV bombardavimus 
Kambodijoje. Tačiau jis paminėjo, kad uždraustų, jei sprendimas 
priklausytų nuo jo vieno. Vyriausiajam teismui esant išvykus 
vasaros atostogų, Marshallas pareiškė, kad turįs platesniu požiū
riu žvelgti į teismo poziciją, kuris praeityje susilaikė tiesiogiai 
spręsti Indokinijos karo'legalumą.

CHICAGO. — Teismo varantu 
areštuotas kino teatro Oak Thea
tre, 2004 N. Western avenue, 
vedėjas Herman Gorelick ir kon
fiskuotas tame teatre rodytas 
filmas, kurį žiūrėjo teisėjas, du 
valst. gynėjo asistentai ir poli
cininkas ir pripažino nepadoriu. 
Filmas buvo be užvardijimo ir 
laikraščiuose skelbtas kaip “Jau
ni—vergai”. Tai penktas filmas 
policijos sukonfiskuotąs dviejų 
savaičių būvyje.

PHNOM PENHAS. — JAV 
karo lėktuvai antradienį koncen
truotai atakavo priešo telkinius 
per 5 mylias į pietryčius nuo 
Phnom Penho. Nuo bombų spro
gimų drebėjo visas miestas. Vy
riausybės pranešime sakoma, 
kad “priešo veikla sumažėjo vi
suose frontuose”.

WAUKEGAN. — šv. Teresės 
katalikų ligoninė Waukegane pa
siūlė netekėjusioms gimdyvėms 
išeiti be aborto. Tos motinos bus 
ligoninės globojamos tam tikrą 
laika.

Visa įgula tris dienas nega
lavo dėl judėjimo ligos, šeštadie
nį juos išmetus į 59 dienų misiją. 
Negalavimas pasibaigė antradie
nį. Įgula pradėjo medicininius 
bandymus, kad patikrintų, kaip' 
ji galės pakęsti besvorę būklę. 
Taip pat kurį laiką bandė suras
ti kliaudį vamzdžių sistemoje, 
kuri ištraukia vandens perteklių 
iš orbitoje esančios ' laboratori
jos sistemos. Misijos planuoto
jai mano, kad ši kliaudis nėra di
delė ir negalės trukdyti šeštadie
nio pasivaikščiojimui.

Išlindę išorėn Garriott ir Lous- 
ma išties naują gaubtą nuo sau
lės, kuris padės dirbtuvei būti 
vėsiai. Į fotografijos kameras 
įdės naują filmą astronominiams 
stebėjimams.

Du paaugliai 
mirtinai primušė Brian Ander
soną, 19 metų, gyv. 3819 N. 
Oketo st. Anderson buvo rastas 
be sąmonės užgatvyje prie 6945 
W. Belmont st. ir nuvežtas į li
goninę greit mirė. Liudininkai 
matę kaip Anderson baltu auto
mobiliu atvažiavęs sustojo prie 
užgatvyje jau buvusio raudono 
automobilio, iš kurio išlipo du 
paaugliai. Andersonas turėjo 
beisbolo brūklį, o kiti du turėjo 
geležinius vamzdžius. Sumušę 
Andersoną iki mirties abudu vai
kėzai grįžo į savo automobilį ir 
skubiai nuvažiavo. Trečiadienio 
rytą prie savo namų rastas už
muštas Bennie Birch, 57 metų, 
gyv. 1332 S. Kildare st.

Marshallas padare nuospren
dį ryšium su atstovės Elizabe- 
thos Holtzman (D., N. Y.) ir-ke- 
turių aviacijos karininkų ape
liacija, kurie buvo gavę JAV dis- 
trikto teismo New Yorke nuta
rimą praėjusią savaitę bombar
davimus (tučtuojau sustabdyti. 
Tačiau šį nuosprendį panaikino 
apeliacinis teismas. Pagal pre
zidento Nixono ir Kongreso su
sitarimą, bombardavimai numa
tyti baigti rugpjūčio 15 d.

Nenurimdama Holtzman ak
tyvistų grupė ketina kreipti į 
teisėją Williamą O. Douglasą, 
kuris būsiąs palankesnis jų pa
stangoms. Bet Douglas atos
togauja Washington© valstijoje. 
Tuo tarpu jie perkalbėjo JAV 
antrąjį apygardos apeliacinį 
teismą, kad atkeltų jų bylą svar
styti rugpiūčio 8 d.

Marshallas pasisakė, kad jis 
nuspręstų JAV karo operacijas 
Indokinijoj e esant nekonstitu- 
ciškas, jei sprendimas priklau
sytų nuo jo vieno. Tačiau jis pa
brėžė, kad “veikdamas pats vie
nas, aš peržengčiau savo, teisėtą 
galią, jei patvirtinčiau prašy
mą”. Jis pridūrė, kad tokį nuo
sprendį reikia daryti “su didžiau
siu atsargumu” ir tik išimtinė
mis aplinkybėmis.

'Pasak Marshallo, daug kas 
skeptiškai žiūrįs į vyriausybės 
tvirtinimą, kad gyvybiškai svar
būs valstybės interesai priklau
są nuo bombardavimų rienu- 
traukimo iki rugpiūčio 15 d. 
“Bet -negalima neigti, kad ga
linčioj! kita žala vertinti yra ne
paprastai jautri problema, apie 
kurią šio teismo teisėjai teturi 
maža arba jokios informacijos 

rar patirties 5, pridūrė T. Mar
shallas.

Liudininkai sako, kad polici
ninkai nusigręžė į kitą pusę, kai 
pirkėjai, pakurstyti karingos Siv 
Sena organizacijos, ėmė grasy
ti apkulti maisto krautuvių ir 
restoranų savininkus. Per pa
skutines tris savaites krautuvių 
savininkai pakėlė kainas nuo 15 
iki 40 procentų. Bet demonstran
tai tą dieną privertė pardavinėti 
valgomąją alyvą, daržoves, mė
są, žuvį ir cukrų savo padiktuo
tomis kainomis.

Kambodijoje bombos 
tebekrenta

Šiandien San Francisc© mieste susisiekimas niežai tepasikeitė nuo 1873 metais naudoto. Veži’ 
mėliai truputį parankesni, bet principas yra tas pats. Turint galvoje kalnuotas San Francisco 

vietas, inžinieriai nieko geresnio tuo tarpu neišgalvojo.

HARBOR BRETON, N. F. — 
Keturi vienos šeimos vaikai žu
vo kai liūtims permirkius grun
tą kalno šlaite buvę namai su 
purvu nuslydo į jūrą. Slenkanti 
žemė nusinešė su savim viso ke
turis namus, bet kitų trijų namų 
gyventojai arba spėjo patys iš- 
.sigelbėti arba, buvo, kaimynų iš
gelbėti. ' ‘ -

ROMA. — šimtai romėnų ap
leido savo lūšnas ir paliepęs, ku
riose metų metus gyveno, ir 

persikėlė į naujus patogius na
mus, kuriuos jiems popiežius pa
statė. Popiežius Paulius perda
vė vienus Vatikano namus, bu
vusius miesto centre ir už gau
tus $1.7 milijonus pastatė 99 
apartmentus, norėdamas pa
skatinti Romos miesto valdybą 
kad ir toji susirūpintų savo pi
liečiais, kurių tūkstančiai gyve
na blogiausiose lūšnose. Archi
tektai ir kiti profesionalai savo 
patarnavimus teikė popiežiui ne
mokamai.

Preidentas Niksonas, pasvei
kinęs į Washingtona atskridusį 
Japonijos premjerą paskelbė, 
kad JAV tarsis su Japonija, kaip 
lygus su lygiu. Japonijos prem
jeras buvo žymiai kuklesnis. Jis 
padėkojo preidentui už tokį pa
reiškimą, bet jis tuojau pat pa
prašė prezidentą Niksoną, kad 
nepaliktų Japonijos be reikalin
gos apsaugos. Japonai žino, kad 
JAV yra pradėjusios pasitari
mus su Kinija ir veda pasitari
mus su Sovietų Sąjunga. Japo
nų pramonė stipri, krašto ūkis 
klesti, bet Japonija yra begink
lė prieš Sovietų Sąjungą ir ko
munistinę Kiniją.

Prezidentas Niksonas uažtik- 
rino Tanakai, kad JAV yra pa
siryžusius laikyti Tolimuose Ry
tuose reikalingą atominį skydą, 
galintį sudrausti svetimų žemių 
grobikus. Tanaka nuoširdžiai 
padėkojo JAV prezidentui. Jis 
pareiškė įsitikinimą, kad JAV 
doleris atsigaus ir ekonominė 
krašto, būklė- pagerės. Tanaka 
pasižadėjo'paškirti aukštesnėms 
JAV mokslo įstaigoms 10 mili
jonų dolerių, kad jose būtų ga
lima suorganizuoti platesnį japo
nų kalbos ir pačios Japonijos stu
dijas. Tanaka aptarė su prezi
dentu Niksonu visą eilę preky
bos reikalų. Japonai stengsis pa
dėtį stabilizuoti doleri.

Sovietų Sąjungos gyvenimą 
atidžiai sekąs laikraštininkas 
Victor Zorza praneša, kad prem
jeras Tanaka norėjo gauti pre
zidento sutikimą naujiems pre
kybos ir pramonės žingsniams 
Tolimuose Rytuose, šį klausimą 
pirma išaiškino Maskvoje sve
čiavęsis Amerikos milijonierius 
Armand Hammer. Jis nori, kad 
amerikiečiai su japonais šiaurės 
Sibire pradėtų aliejaus ir geso 
gamybą. Japonai sutinka įsi
traukti į šią pramonę. Tektų in
vestuoti apie 10 bilijonų dolerių. 
Pinigus turėtų sudėti japonai ir 
amerikiečiai milijonieriai. Prem
jeras Tanaka norėjęs patirti pre
zidento Niksono nuomonę šiuo 
reikalu.

Jeigu tokia aliejaus ir geso 
pramonė šiaurės Sibire būtų pa
statyta, tai rusai sutiktų netoli
moje ateityje gražinti japonams 
karo pabaigoje pagrobtas ketu
rias japonų salas, šiuo reikalu 
paskelbtame Niksono-Tanakos 
pranešime nieko neminima.

Iš Washington© premjeras Ta
naka išskrido į New Yorką, o vė
liau jis skris Į Chicago, kur pa
sakys kalbas amerikiečiams ir 
japonų kilmės amerikiečiams.

pasitarimus su prezidentu f 1
WASHINGTONAS, D. C. — Japonijos premjeras K. Tanaka 

baigė dviejų dienų pasitarimus su JAV prezidentu Niksonu ir 
paskelbė pasitarimų eigos pranešimą. Prezidentas Niksonas už
tikrino Japonijos premjerą, kad .JAV nesirengia atšaukti savo 
karo jėgų iš Tolimųjų Rytų ir nepaliks Japonijos be reikalingos 
apsaugos.

® Amerikos darbininkų fe
deracijos prezidentas Meany, 
pasitaręs su ūkio specialistais, 
pareiškė, kad šių metų gale eko
nominiai sunkumai žymiai pa
gerės, doleris atsigaus tarptau
tinėje pinigu rinkoje.

® Atsakomingi ČIA pareigū
nai paskelbė, kad ši įstaiga nie
ko bendro neturėjo su vadinamu 
Watergate įsilaužimu. John Dean 
pranešė senato komitetui nepa
grįstus gandus. Vakar komite
tui liudijo ČIA viršininkas Ri
chard Helms.
• Rytų Vokietijoje vakar mi

rė 80 metu sulaukės Wakter Ul- 
bricht. Jis įtikino sovietų val
džią leisti jam pastatyti geleži
nę sieną Berlyne ir visoje vaka
rų Vokietijoje. Jeigu ne siena 
ir sargai, tą sieną atidžiai sau
goję, tai tūkstančiai vokiečių 
būtų pabėgę Į vakarų Vokietiją.

Berno teismas paskyrė du 
metus kalėjimo Editai Irving už 
išviliojimą pinigų iš neapdairios 
knygų leidyklos.
• Bostono aerodramo vadovy

bė buvo leidusi dar dviem ke
leiviniams lėktuvams leistis ta
me pačiame take, kuriome su
dužo didelis Delta lėktuvas. Vie
nas lakūnas, nepamatęs tako, 
nutarė pakilti ir apsisukti, kol 
paaiškės jo pozicija. Antras la
kūnas visą laiką palaikė radijo 
kontaktą su sudužusiu lėktuvu. 
Negavęs atsakymo, jis nutarė 
nesileisti, kol vis tas reikalas ne
paaiškės. Lakūnai apsagojo du 
didelius lėktuvus ir keleivių gy
vybes.
• Maskvoje buvo pasirašyta 

Sovietų Sąjungos ir komunisti
nės Kinijos sutartis. Kiniečiai 
pardavinės rusams mėsą, o ru
sai gamins kiniečiams lėktuvus.

Prancūzija įvedė 
pensijas motinoms 
PARYŽIUS. — Prancūzų mo

tinos, kurios savo geriausią am
žiaus dalį praleidžia augindamos 
vaikus, aptarnaudamos savo vy
rus ir senatvėje susilaukia tik 
veido raukšlių bei reumatizmo, 
dabar galės susilaukti ko geres
nio. Prancūzų valdžia prižadėjo 
senatvės pensiją visoms moti
noms tiek ištekėjusios, tiek ne
tekėjusioms.

Pripažindamą "kad. moteris,' 
kuri apmokamos tarnybos netu
ri, o tvarko namus ir šeimą, at
lieka svarbų vaidmenį prancūzų 
bendruomenėj, vyriausybė kreip
sis į parlamentą, kad iki šių me
tų pabaigos išleistų atitinkamą greitosios 
įstatymą, kuriuo visos motinos reikalams, nurodydamas, kad ji 
gaus reguliarę pensiją iŠ valsty- . yra perdaug išlaidi ir pažeidžia 
bės fondų.

“Tai yra pionieriškas žygis į 
pilną lygybę tarp vyrų ir mo
terų”, pareiškė prancūzų svei
katos ministerijos pareigūnas. 
“Prancūzija bus pirmoji šalis, 
kuri bus tokį įstatymą išleidusi”.

Europiečių (11 valstybių) nu
tarimas prisidėti gali dar būti 
atšauktas, jei Italija, Norvegi
ja ir Švedija neprisidės su 21 
nuošimčių išlaidų laboratorijai 
pastatyti.

Europos apsisprendimas šio 
rugpiūčio 1 d. buvo padarytas 

i po to kai per 10 metų nepasise- 
(kė bendrai pastatyti vienos di- 
| dėlės raketos. Išleidus bandy
mams daugiau kaip bilijoną do
lerių Europos raketai pastatyti, 
šių metų pradžioje buvo visiš
kai nuo tos programos atsisaky-

SOUTH BEND, Ind. — Christ 
Tabernacle bažnyčios autobusui 
atsimušus į cementinį stulpą In
diana Toll road plente 4 mylios 
į vakarus nuo South Bend še
ši čikagiečiai buvo užmušti.

THATCHER, Utah. — Aaron 
Lassley pakvietė savo kaimynę 
mergaitę pasivažinėti jo tėvo 
automobilyje, įjungė igniciją, už
vedė greitį, koja paspaudė pe
dalą ir atsitrenkė į tėvos garažą. 
Niekas nebuvo sužeistas, tik nuo
stolių tėvui padaryta už $450. 
Aaronas yra keturių metų am
žiaus.

Padės tyrinėt erdves 
. ..PARYŽIUS. •— JAV-bių erd
vių tyrinėjimo pareigūnai ap
sidžiaugė, kad Europa po ilgo 
delsimo pagaliau apsisprendė su 
$300 milijonų įnašu prisidėti prie 
Apollo programos.

Europos erdvių tyrinėjimo or
ganizacija tarsis su NASA dėl 
pastatymo studiją tikslams or
bitoje skraidančios laboratori
jos, kuri bus $8.15 bilijonų pro
gramos dalis. Programos įvyk
dymui terminas 1979—1980 me-

| valstijų ir vietos įstaigų vaid- 
. menį.

Prezidentas pareiškė, kad $185 
milijonai šiai programai per atei
nančius trejus metus “labai pra
šoka sumą, kurią galima išmin
tingai išleisti””

Pasak prezidento, federalinei 
valdžiai pakanka parodyti inten
ciją, o vietos įstaigoms palikti 
laisvę pagalbos reikalus tvarky
ti taip, kaip joms pačioms atro- 

• do geriau. , • ;

Sprogdins požemyje
ŽENEVA. — Prancūzijos vy

riausybė gavo daug protestų dėl 
branduolinių bombų sprogdini
mo Ramiajame vandenyne. Ne
norėdama kelti tarptautinio er
zelio, vyriausybė nutarusi kitus 
bombų bandymus daryti pože
myje Prancūzijoje.

Dabar ieškoma tinkamos vie
tos, kurią veikiausiai ras ku
rioje nors retai tegyvenamoje 
pietų Prancūzijos vietovėje.

vaikščios lauko pusėj
HOUSTONAS. — Antrosios 

padangių laboratorijos įgula pra
dėjo antradienį gyvai veikti. Fi
ziškai jie visai tin kami pra
dėti vaikščioti erdvėje šeštadie-

Minia privertė 
numušti kainas

BOMBĖJUS, Indija. — Įnir
šusi minia, protestuodama prieš 
brangstančias maisto kainas, 
antradienį siautė miesto rinkose 
ir privertė pardavėjus numušti 
maisto kainas.

BELFASTAS, Airija. — Pra
eitą antradienį buvo susirinkęs 
pirmam posėdžiui naujai išrink
tasis šiaurės Airijos seimas, ta
čiau protestonai atsisakė pri
pažinti tam seimui teisę, trukdė 
išrinkti seimo prezidiumą ir ga
lų gale, kai kiti atstovai išsis
kirstė, sušaukė savųjų “seimą”.

KARSRUHE, Vakarų Vokie
tijos vyriausias teismas atme
tė skundą, kad sudarytoji sutar
tis, kuria normalizuojami san
tykiai su Rytų Vokietiją esanti 
prieškonstitucinė. Visų septy- 
teisėjų vienu balsu pasisakymas 
reiškia kanclerio Willy Brandto 
laimėjimą. Ta sutartis skaito
ma Brandto taikos politikos su 
Sovietų Rusija kertiniu akmeniu. 
Skundą buvo iškėlusi Bavarijos 
valdžią įrodinėdamą kad toji 
sutartis visiems laikams užant
spauduoja Vokietijos padalini
mą Sutartis įsigaliojo praeito 
birželio 21 d.

CHICAGO 
ronų Ziono kongregacijos baž
nyčios, 5015 W. Ferdinand st., 
kunigas Willie Reinholdas, gyv. 
500 N. Leclaire st., pranešė po
licijai kad pjaudamas savo na
mų kieme žolę jis buvo peršau
tas per koją. Kunigas pamatęs 
prie namo 5100 stovintį vaikėzą 
su šautuvu rankoje. •

4 nauji advokatai 
prezidentūrai

WASHINGTONAS. — Patir
ta, kad Baltieji Rūmai pasisam
dė keturis naujus advokatus, ku
rie turės padėti Nixono specia
liai sudarytam Watergato bylos 
štabui. Du iš jų yra kriminali
nių bylų specialistai.

Jie gelbės paruošti liudininkus 
ir lydės Baltųjų Rūmų tarnauto
jus į uždarus Senato komisijos 
klausinėjimus.

BUENOS AIRES. — Argentinos atstovų rūmai antradienį 
visais balsais nutarė prašyti prezidentą, kad jis Įsakytų JAV 

; ambasados reikalų vedėjui Maksui V. Krebsui tučtuojau išvykti 
j iš Argentinos. Atstovų rūmai šio žygio ėmėsi, reaguodami į vieną 
Krebso memorandumą, kurį jis pasiuntė Argentinos finansų 
ministeriui J. Galbardui ir pakritikavo keletą nacionalistinių eko- 

i nominių priemonių, kurios pateiktos svarstyti Argentinos kon
gresui.

1 Antradienio rytą užsienio rei- 
]kalų ministerija pareiškė savo 
(“didelį nepasitenkinimą” dėl 
Į Krebso rašto. Ministerijos ko
munikatas paskelbė, kad Kreb- 
sak' atsiprašęs/ Bet ir .pridūrė, 
kad nesusipratimai “nesuderina
mi su palaikymų santykių, .ku
rie turėtų būti tarp dviejų suve
renių valstybių”.

JAV ambasados informato
rius atsisakė duoti paaiškinimų. 
Krebsas, karjeros diplomatas, 
vadovavo ambasadai nuo pat am
basadoriaus Johno Daviso Lodge 
išvykimo į Viduržemio jūrą plau
kyti laivu.

Visų politinių partijų vadų 
sutartoje ir rūmų priimtoje re
zoliucijoje sakoma, kad “Impe- 

Jrializmo valanda tikriausiai pa
sibaigė ir atėjo žmonių valan
da”. Argentinos senatas turė
jo ketvirtadienį svarstyti šį da
lyką.

Argentina dabar turi laikiną 
prezidentą, Raulą Lastirį, kol 
laukia naujų rinkimų, kuriuose 
manoma Juaną D. Peroną bū
siant pirmaujančiu kandidatu.
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sveikatos reikalams
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas antradienį ve
tavo $185 milijonų programą 

medicinos pagalbos
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ST. TRINKA

Policininko Pronckaičio nužudymas
'KrimipaPnes policijos tarnautojo atsiminimai)

Į ietuvos nepriklausomybės 
la kais, kiek prisimenu, tai buvo 
19metais, man tarnaujant 
$ aul’ų Kriminalinėje Policijoje, 
V-uvo gauta telefonograma, kad 
Raudėnų miestely, Šiaulių ap
skrities, vakaro metu nežinomas 
piktadaris per langą nušovė Rau- 
d nų valsčiaus policijos punkto 
vedėją policininką Pronckaitį.

šią žmogžudystę aiškinti bu- 
VOĮna komendiruoti; valdininkas 
Apyrubis ir aš, šio straipsnio 
autorius. Atvykę į įvykio vie
tą, -olicininką Pronckaitį rado
me gulintį savo namuose, kam
baryje ant grindų be gyvybės 
žymių. Darant apžiūrėjimą bu
vo rasta, kad jis buvo nušautas 
per langą iš lauko pusės, nes lan
go stiklai buvo išbirėję. Atvy- 
krs Šiaulių apskrities gydytojas 
Zikaras, padaręs Pronckaičio la
vono apžiūrėjimą ir skrodimą 
rado, kad jis buvo nušautas vie
nu šūviu iš kariško šautuvo, ku
rio kulka pataikė į kairiąją pu
sę krūtinės ir, perėjusi per šir
dį, buvo rasta įstrigusi į nugar
kaulį, nuo ko įvyko staigi mir
tis. Apžiūrint Pronckaičio na
mus, buvo rastas kariškas šau
tuvas, kurį apžiūrėjus buvo nu
statyta, kad jo vamzdis yra pri
smilkęs parako dūmų, iš ko buvo 
aišku, kad iš j j buvo neseniai 
šauta.

Darant kvotą paaiškėjo, kad 
policininkas Pronckaitis buvo 
apie 35 metų amžiaus, vedęs ir 
turėjo su žmona du sūnus, iš ku
rių vienas buvo 10, o antras apie 
12 metų amžiaus. Jis gyveno su

šeima savo ūkyje, Raudėnų mie- 
i stely, kuriame buvo apie 20 hek- Į 
(tarų žemės. Kadangi jis pats sa
vo žemės apdirbti negalėjo, nes 
buvo užimtas tarnybos reikalais 
ir dažnai su savo arkliu važinė
davo į kaimus ieškoti iš ūkinin
kų nesumokėtų įvairių mokes
čių, tai buvo pasamdęs iš to pa
ties miestelio berną Stulginską, 
kuris buvo apie 25 metų am
žiaus, ir tarnaitę Oną (pavardės 
neatsimenu), kurie atlikdavo vi
sus ūkio darbus.

Velionis Pronckaitis mėgo iš
gerti degtinės ir paflirtuoti su 
kaimo merginom. Dažnai jis į 
savo namus vakare grįždavo ne
blaivus. Dėl to tarp jo ir žmo
nos kildavo nesusipratimų. Pra
slinkus kuriam laikui, jis nuo 
vienos kaimo gražuolės užsikrėtė 
venerine liga gonorea. Tačiau 
jis į tai nekreipė dėmesio, ligos 
negydė ir dažnai, senu paprati
mu, Į namus iš kaimų grįždavo 
girtas.

Jo žmona, sužinojusi, kad jis 
serga venerine liga, atsisakė su 
juo gulėti vienoje lovoje ir turė
ti lytinius santykius. Kadangi 
•Pronckaičio žmona dar jauna 
moteris, apie 35 metų amžiaus, 
tai vyrui susirgus venerine liga, 
susidraugavo su bernu Stulgins- 
ku ir, kai vyro nebūdavo namuo
se, pradėjo su juo turėti lyti
nius santykius. Taip tas roma
nas tarp jų tęsėsikeletą mėnesių 
ir apie jų meilės santykius nie
kas, be tarnaitės Onos, nežino
jo.

Po kiek laiko, Pronckaičio žmo-

TITIANAS

Mįslingas Remarko 
pasisekimąa

Eric has Maria Remarkas bu
vo šio šimtmečio labaųsiaj 
skaitomas vokiečių rašytojas. 
Jo knyga “Vakarų fronte nieko 
naujo” (J. Kalnėno išversta į 
lietuvių kalbą) turėjo negir- 
(lėtą, ųeręgętą pasisekimą. 
Jas išspausdinta ir išpirkta per 
10 milijonų. Tai apytikriai

see us for 

financing.

AT OUR LOW RATES

_ a year

the best way to save regularly!

3UR SAVINGS 
CERTIFICATES

2212 Wl-ST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6060$

Peter Kazanauskas, President Tel.: 847-7747

HOURS: Mon.Tue.Fri.9~4 Thur.9-8 Sat. 9-1

69 YEARS SERVING CHICAGOLAND

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis uori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuviu 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

ISAUJIEMAS, 1739 So. Halsted St., Chicago, ill. 60608
-----—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„-------------------- U ------------------------------.---------- ----------

na susitarė su Stulginsku, jog 
reikia nužudyti jos vyrą, kad 
jam įpirus jie galėtų tuoktis įr 
laimingai gyventi. Tad vieną va
karą ji, uždarinėdama iš lauko 
pusės langines, vieną langinę pa
liko neuždarytą. Vyrui grįžus 
iš kaimo į namus, ji jį pasodino 
kambaryje prie sienos ant kėdės, 
priešais atidarytąją langinę, sa
kydama; “sėskis, tu esi pavar
gęs, aš tau numausiu batus”. Nu
movusi jam batus, nuėjusi į vir
tuvę padavė bernui Stulginskui 
vyro karišką šautuvą ir jam lie
pė eiti laukan ir per langą nu
šauti jos vyrą. Stulginskas, išė
jęs laukan ir iš kariško šautu
vo nutaikęs per langą Pronckai- 
čiui į krūtinę, paleido vieną šūvį, 
nuo kurio jis po kelių minučių 
mirė.

Klausinėjama Pronckaičio tar
naitė Ona papasakojo, jog ji 
daug kartų matydavusi, kad ber
nas Stulginskas, kai Pronckai- 
čio nebūdavo namuose, turėdavo 
lytinius santykius su ja žmona. 
Be to, papasakojo, kad tą vaka
rą, kada buvo nužudytas Pronc
kaitis, ji matė, kad Pronckaitie- 
nė, numovusi savo vyrui batus, 
nuėjusi į virtuvę padavė bernui 
Stulginskui savo vyro karišką 
šautuvą ir jam liepė eiti ir nu
šauti jos vyrą.

Kadangi bernas Stulginskas 
po šios žmogžudystės pasislėpė, 
tai buvo aišku, kad šią žmogžu
dystę padarė ne koks svetimas 
žmogus, bet jis.

Klausinėjama Pronckaičio 
žmona prisipažino, kad turėdavo 
lytinius santykius su bernu Stul
ginsku, bet kad būtų jo prašiusi 
nužudyti jos vyrą — neprisipa
žino.

Praslinkus 2 savaitėms, viena 
moteriškė, gyvenanti Raudėnų 
miestely, nuėjusi į savo daržinę 
šieno karvei parnešti, pamatė, 
kad įlindęs į šieną guli kažin 
koks vyras. Supratusi, kad tai 
gali būti Stulginskas, kuris už 
policininko Pronckaičio nužudy
mą buvo policijos ieškodamas, 
apie tai pranešė Raudėnų polici
ninkui. Jam atėjus prie darži
nės. Stulginskas mėgino iš jos 
pabėgti, bet jam tai nepasise
kė, nes buvo policininko nušau
tas.

Pranslinkus keliems mėne-

aedąugiau (=ne daugiau kaip) 
dešimties me|ų (S0). —kibirė- 
liai pripildyti pbutdiais (=obuo- 
liy) (30). Kaįp seniai vaikščio
ja te? — O, jau daugiau (=dau- 
giau kaip) valanda (31). Ją (= 
ja) pasękė ūp kiti du (t. y. taip 
pat padarė. pasekti ką
rętškia riti iš rmHas arba žva1' 
gybiškai stebėti ki) (32).

ašakos kaip 
kasos itWbrf (=ąusvirusios) 
(k). ,..VWQ8 aųMtąm^lės jau pa- 

w^ftwsios) (1D- 
0 twbb kkSRW (=kiše- 
nęs difclriū UTV ..^akys įdubę 
(įdubusios) (3Ę). ...koki (= 
kūkie) ąmtei (30).

.kažinkur 
(==ka|in kw) UT)’. -nugązdi- 
W (=?ugąsdip<0 (įį). ...tai bu
vę ko nprs peędW». tai perma-

(37). ' (=^vis , tiek)

...ąty^iau (===ą|id$au) (63). 
tą IO (= ųžm, W) (72).

Skyrybą. Kableliai dėstomi be

duomenys. IŠ tikrųjų Tuano- 
ma jos tiražą esant daug didės-1 
ni\ /n i

Knyga išleista 1929 in. Per 
pirmuosius keleris metus jos 
išpirkdavo kasdien nuo 10,009 
iki 20,000. Išversta į 45 ar 50 
kalbu. Remarkas sakėsi verti
mų pėdsakų nesekęs ir jų tikro 
skaičiaus nežinojęs. Tačiau jis 
žinojęs, kad esama nemaža pi
ratinių leidinių (nepąsiprąšips 
autoriaus leidimo). Iš kurio 
nors nevykusio vertimo buvo 
daromas dar blogesnis verti
mas. Tokiu keliu einant, In
dijoje iš viso veikalo pagaliau 
beliko pavydo dramą tarp gi
rininko ir brakonieriaus.

Daug kąs Vlaųsirp-davo Re
marką, kaip aiškinti jo nepap
rasto pasisekimo mįslė. Jis 
manėbuvus dvi priežastis. Pir
moji yra knygos idėja. Ji iš
ryškėja viename pratarmės sa
kinyje: “Aš norėjau pavaiz
duoti generaciją, kurią sunai
kino karas — nors ji ir išvengė 
granatų”. Antroji, jo manymų 
buvusi ši: “Aš norėjau vaiz
duoti jaunus žmones, kurie 
vietoje gyvenimo susidūrė su 
mirtimi ir prieš savo norą 
turėjo dorotis su ja. Tiesą sa
kant, tai buvo veikiau poka
rio knyga, negu karo reporta
žas. Manau, kad nuo to pri
klausė mano pasisekimo da
lis.”.

Pagal veikalą Amerikoje pa
darius filmą ir nugabenus į Vo
kietiją, Goebelsas sutrukdė jį 
rodyti, liepęs kino teatre pa
leisti baltų pelių. Netrukus 
filmas buvo visai uždraustas. 
Ryšium su filmu, prasidėjo 
nauji puolimai prieš autorių. 
Kaltino jį melu ir defetizmu.

siams, šią byk| nagrinėję ŽMmlįų 
Apygardos Teismas -ię radęs 
Pronckaitienę kaltą d£l sąmoks^ 
lo nužudyti jos vyrą, ją nubaudė 
8 metams kalėj imp jY ĄtĮjkus 
bausmę ji norėjo gr#|iį j■ ąavų 
vyro ūki, bąt jos vąikįįr, 
jau buvo suąugę, ir tųvęjp apie 
20 metų axn^iaus, jos ųbfcr|ėmę

‘ir išvarė iš jų tėvo ūkio lauk. Gir- jokios tvarkos, labai dažnai jų 
dėjau, kad ji apsigyveno imk są- nęrą, kur turętų būti. Vengia- 
vo giminaičius, iš kur jnjvį.kilūr Iną kableliais išskirti įterptinius 
si. Taip pasibaigė šios šeimos sakinius ir įtarpas, kaip rodos, 
tragediją. Projickąitis įr jp žmp- ipąt, b.ųt įr itįp dažnai var
nos meilužis Stulginskas nuke- 'toj amą jį esą, kuris irgi išskir- 
liavo Į kapus, o Prončkaitienė į tinas kableliais.
kalėjimą. '" j Į Labai gaila, kad jaunuome-

—---------  nei skiriamoje knygoje rašoma Atėmė pilietybę. Uždraudę ra-
A tvinsta TMim&lpfi tokia ^valyva,kalba. Viena pa- £iv0ll£dLu pUlHlltCW ' guoda šiuo atveju, kad knygos 
Juozas Slavėnas: Baltį jos bal- tiražas itin mažas, tad neturės

sas. Apsakymėliai priaugančiam 'P^gos platesniu mastu daryti 
Lietuvos jaunimui, -i__ _ _ .
spausdino Minties . .spaustuvė, 
417 Burwood Road, Belmore, 
Sidney, N. S. Wy Australia. Ti
ražas 200 egz. 1973 m. 72 psl. 
5l/4”x7%”.' Mįništąįg.yįršeljąįs. 
Kaina nepažymėtą.

Knygelėje sudėki -26 rašiniąį, 
dydžio po 1, porą ar kelis pųsĮą-.l 
pius. Pr-atartyje-autorius atvį-.

Išleido ir neigiamos įtakos kalbas Įgū
džiams. (Sks)

i Remarkas patašė fr ‘daugiau 
Įveiksiu, tarėjnriij iA^Uekūną. 
Paminėtini;,,, “TriuMifo arka” 
(apie 3 mil ), "‘Laikas gyventi, 
ląikas mirti” , (hęvozpadarytas 
filmas), , “Juodasis .ęhąlsis”, 
“Paskutipė slętis” ,(1$ jps pa
ruošta pjesę teatrui) ir “Lisa
bonos naktis”. .

Remarkas buvo, gimęs Osna- 
bruecke ir ten vadinosi Reniar- 
k’as. Tik vėliau pakeitė pavar
dę į Remarque. Išpilielintas, 
priėmė Anrerikos'pilietybę, iš 
pradžių gyveno Prancūzijoje, 
paskum persikėlė į JAY-. Mirė 
1970 m. Šveicarijoje, Lokarne. 
Be pompos palaidotas prie Lo
go Maggiore, šiemet jam būtų 
sukakę 75 metai. > A. Pi.

WATERGATE BYLA DAR 
ILGAI TRUKS

WASHINGTONAS. — Vie
nas senato Watergate, komiteto 
narys sen. Daniel Inouię (Ha
vajų) pasakė, kad po Ėhrljęh- 
inano ir Hąldenianp apklausi
nėjimo seks apklausinėjimas 
dar šių asmenų: buv. FBI dir. 
Patrick Gray ID., buv. US gene
ralinis prokuroras Richard 
Kleidięnst; buv. ČIA vicedirek- 
.torius, gen. Robert Kushman ir 
dabartinis vicedirektorius lt. 
gen. Vernon Walters; gėh. pro
kuroro asist. Henry Petersen ir 
buv. ČIA direktorius Richard 
Helms.

syti apie karą. 1933 m. “Vaka
rų fronte nieko naujo” ir kitas 
Remąrko knygas sudegino Ber
lyno universiteto kieme. Bet 
knygą išliko sklindanti pasau
lyje. |

.■ z * - v 3-i- p ■ l

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knyga galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį lokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

rai nurodo, kąd<męninįų reika
lavimų matas jirins netiks; ši 
kukli autoriaus nuomonė -visiš
kai pagrįsta. Nebėra ko pridėti 
prie jos. W ■ ' ”■ _*

Tačiau negalima nutylėti įkal
bos dalykų, kurie knygutėįe yra j 
labai trūktini; iTai'-liudija1 ke-1 
liolika iš jos paimtų ir žemiau1 
pateikiamų pavyzdžių.

y . ‘ . -j

žodyno klaidos. .rmotęr§. fyąr-, 
minė lytis — moterys) ką tąi 
(=kažką, kažin ką) dirbo. (8).! 
...skanumėlis neišpasakytą^, (==’ 
neapsakomas) (10). Petras, pa
sakė “darysim”. Reiškią .{^Va
dinasi) abu. (12), ..,ėję r.-dur- 
pyno kryptiąv (=lipk) (Į6).’ 
...bent didžiumą (==didųmą) drą- ( 
bužių pasikeitęs (18). ...nuduo
da negalinčias skristi -(=dedasi, 
arba apsimeta negalinčios skris-j 
ti (19). anūkėliai (^vaikaičiai) j 
(26). ...žmonės ne visada myli 
(=mėgsta. pakenčia) žvirblius 
(71). ‘

Sintaksės klaidos. Aš prie 
progos (=progai pasitaikius) 
su ja pakalbėsiu (10). ...teira
vosi Jonelis pas broliuką (=t. 
Jonelis broliuką) XI4)- „.pempės 
taip ir sukdavo ’ (=suktė suk
davo) virš šių vagučių (=vagi- 
lių) galvų (16). ...kad tik būtų 
paliktos ramybėje (=Jcad tik jų 
neliestų) (16). Atrodė krepšys 
turėjo būti sunkus (=Atrodė, 
kad krepšys...) (27). čia anglų 
kalbos pavyzdžiu praleistas kad. 
Ir taip (—Tad), nieku daugiau 
nesirūpindamas (=nėbesirupin- 
damas), jis atsigulė savo*kluo- 
ne (28). ...per (=pro) plyšį pa
pūtė stiprus vėjas (28). ...ta 
gatve aš vaikštau kasdien jau 
virš dvidešimties (=pier, dau
giau kaip dvidešimt) Tnetų s£28). < 
Juk neturime skaitvardžio' dvL 
dešimtis, tad negali būti ir jo 
kilmininko dvidešimties ar dvi- r 
dešimčio. Vyriausioji mergaitė

- i*

..now

1903—a time of no credit, a 12-hour

It’s sort o£ like your 
grandfather telling you 
he used to walk 15 miles 
through the snow to get 
to schooL

But it’s true: today’s 
working men and women 
have more advantages 
than their grandparents.

Onę of them is the 
Payroll Savings Plan—

wąy to build a nest egg 
for the future.

When you sign up for

specify is automatically 
set aside from your

1739 So. Halsted Street

That way, even if you

pay, you’re still buildiag 
a steady savings.

Chicago, I1L 60608

2 - NAUJIENOS, XHTCAGO 1, TIL - FRIDAY,' AtTGUST 3“ 1573



I

GRAŽIAIS PAGFIKO PAKRAŠČIAIS
Kalifornijos pensininko gyvenimo malonumai

SAN JOSE, Cal. — Senųjų 
globo įstaiga liepos mėnesį suor
ganizavo 7 ekskursijas. Viena 
jų, į San Jose miesto šeimų va
sarvietę, net 5 dienoms.

Susigundžiau pamatyti beis
bolo rungtynes tarp dviejų man 
“giminingų” miestų: Chicagos 
(Cubs) ir San Francisko (Gi
ants). Prieš kelionę perskai
čiau kadaise Naujienose tilpusį 
straipsnį (iškarpų) apie beisbo
lą, tad buvau apsišarvavęs žinio
mis apie žaidynes ir jų angliš
kus terminus.

Žinių metu per TV dažnai duo
da pasisekusių beisbolo rungty
nių iškarpas, tad buvau susida
ręs įspūdį, kad žaidimo ketur
kampis bloko ilgio, bet tikru
moje visai mažutis, kvadratas, 
tik žaidėjas kaikada sviedinį at
muša išties per bloką.

Rungtynės vyko Candlestick 
aikštėje, San Franciske. Sporto 
aikštės pastatas apskritas, ma
syvus, geležies betono. Vietų 
jame per 41,000. Rungtynės vy
ko darbo dienos metu. Bilietų 
parduota 7729, neskaitant tų, ku
rie įleidžiami nemokamai. Rung
tynės truko apie S vai. Laimėjo 
San Fr. Giants 7:3. (Gaila, o 
aš palaikiau svečius ir plojau 
už Chicagos Cubs, kai tik jie 
tašką laimėdavo).

Amerikiečiai taip pamėgę 
beisbolą, kad net mes — pensi
ninkai iš San Jose vykome Į 
rungtynes dviem pilnais busais.

Su sekančia ekskursija (VII. 
16) lankėme Mormonų maldos 
namus (Mormon Temple), esan
čius Oaklande, Calif., apie 40 
mylių nuo San Jose. Maldos na
mų pastatas didžiulis, masyvus, 
geležies betono, su lengvais bokš
teliais kiekviename kampe ir di
džiuliu bokštu pastato vidury. 
Pastatas ant kalno — uolos, ge
rokai išsikišusio Į lygumą, tad

apeinant ratu galima labai pla
čia apylinkę pamatyta (didelę 
dalę San Francisko įlankos su 
abejose pusėse esančiais mies
tais įskaitant ir patį San Fr ). 
Žemiau maldos namų prisitai
kant prie reljefo, keliai, auto-' 
mobiliams pastatyti aikštes ir, 
kt. Prie pastato fontanas iš ku- i 
rio plačiu taku vanduo bėga že
myn, o ten kitas fontanas. Iš’ 
šalių puikūs takai, gėlynai ir 
krūmai.

Pasitikęs mus vienas iš para
pijiečių (kunigo, kaipo tokio I 
mormonai neturi), nuvedė į ne- 
didutę salę, kur šiek tiek pa
aiškino, o šviesos paveiksluose 
pavaizduota kelione kai Mormo
nų įkūrėjui Joseph Smith su bū
riu tikinčiųjų teko iš vienos į 
kitą vietą kraustytis ir visokių 
nedateklių pakelti. Kitoje nedi- 
dutėje salėje sienose įrengti pa
veikslai, kuriuos apšvietus au
tomatiškai gaunamas paaiškini
mas liečiąs biblijos ištraukas ir 
įkūrėją J. Smithą.

Vėliau nuvedė mus į mokyklą. 
Ten matėme didžiulę sporto sa
lę, kurias grindys išklotos gra
žiausiai nublizgintu parketu. 
Matėme dar posėdžių salę ir di
džiulę apygardos 2,000 asmenų 
susirinkimams salę.

Iš viso, man susidarė toks įs
pūdis, kad pastatai, didžiuliai 
bareljefai maldos namų prieky 
ir užpakaly ir pastatų vidaus 
įrengimai atlikti nepaprastai 
kruopščiai, o išorėje fontanai, 
takai, aikštės, gėlynai ir kt — 
labai tvarkingai ir gražiai. Visur 
kieta tvarka ir nepaprasta šva
ra. Jei visi tie adrbai buvo atlik
ti samdytais unijų darbininkais, 
tai išlaidos turėjo siekti daug 
milijonų.

Mormonai nei geria nei rūko, 
tad, nekalbant apie pataupymą 
sveikatos, sutaupo daug pinigo 
ir išvengia daugelio nelaimių,

palyginus su kitais. Visada vi
sus reikalus sprendžia blaivia 
galva, o taip pat ir prie auto
mobilio vairo.

Kas dar įdomu, kad mormo
nai šiandien nesinaudoja .mies
tų ar apskričių šalpa, o visas 
finansines ir kt. problemas 
sprendžia savuose rateliuose 
(bene kas 5 šeimos), ir plates
niuose susirinkimuose. Jei ne 
mistikos gabalėliai, kuriuos sun
ku išaiškinti, iš socialinio taš
ko žiūrint, mano nuomone, mor
monai yra ramiausia, darbščiau
sia, tvarkingiausia ir vienas ki
tą paremianti piliečių -dalis.

Kiekvienas gauname nemoka
mai po porą atviručių su mal
dos namų nuotraukomis ir bro
šiūrėlę, iš kuris matosi, kad pa
našių gražių maldos namų?— 
didingų bažnyčių mormonai tu
ri 12 Amerikos kontinente ir 3 
kituose kraštuose.-

Prieš porą metų San Jose ka

talikai pastatė šv. Patriko gar
bei bažnyčią. Išvaizda mifer- 
na, be jbkio bokšto ar bokštelio, 
su įlenktu stogu.- Vakaro jne- 
tu atrodo Belyginant lyg suse
nusi dvaro jauja su įlinkėsiu 
stogu. ’Negalima palygintu su 
matytąja Mormonų bažnyčia 
Oaklande ar su brošiūroje^pa
vaizduotomis kitomis jųjų baž
nyčiomis. ♦

Be jė, Kalifornija turi rūpes
tėlio su galimu žemės drebėji
mu. Mormonu maldos namu 
kieme (šventoriuje) yra įkal
tas ženklas (taškas), iš kurio 
matuojamas galimas pasislinki- 
mas, nes kokio tai plyšio šaka 
praeinanti nepertoliausia (uapo
ros blokų).

Pakalnėje, žemiau mormonų 
maldos namų, matėme graikų 
Ortodoksų didžiulę apskritą baž
nyčią, .bet jos, dėt laiko stokos, 
neaplankėme. Išalkę skubėjome 
užkąsti ir. pasižvalgyti po Jack

. —

Our "GOOD NEWS" is even better

PASSBOOKACCOUNTS 
(new and existing accounts)

I ondon aikštę, kur tas rašytojas 
yra jaunystės dienas praleidęs. 
Aikštėje nieko ypatingo, bet 
kaip kiekvienoje prieplaukoje, 
pilna laivų, įvairių krautuvių ir 
puikių valgyklų.

Nors Monterey ir Carmel 
miesteliuose esu jau buvęs, bet 
kaip istorines ir kurortines vie
tas, malonu buvo su ekskursija 
dar kartą aplankyti. Firmoje ei
lėje aplankėme Carmel misijas, 
įsteigtas garsiojo pranciškono 
vienuolio Junipero Serra 1771 
m. Iš viso tasai vienuolis buvo 
įsteigęs 9. misijas. Palaidotas 
1784 m. Carmel kapinaitėse.

Carmel pilna suvenyrų krau
tuvių, tad moterys pasiskleidė 
apsipirkti, o aš po nekilnoja
mojo turto pardavėjų vitrinas 
pasižvalgyti. Ir taip: 1) 2 mieg. 
namukas $53,500, 2) i/> akro 
sklypas $25,000, 3) 4 mieg. 
kamb. su voniom ir 1 akru že
mės — $94,500, 4) 3 mieg., 2 
vonių $69,500, 5) toksai pat 
$185,000, 6) 4 mieg. su 2 vo
niom $148,500, 7) Carmel slė
ny 600 akrų ranča (375,000. Ma
no supratimu namų kainos aukš
tokos, nes pastatai (daugumoje) 
mediniai. Kainas sukelia kuror
tinė vieta (puikus klimatas ir 
paplūdymiai).

Užkandę vykome išgarsintuo
ju 17 mylių keliu per Monterey 
pusiasalį. Kelias eina per pu
šynus, -kuriuose pilna gražių, 
puošnių*, iškaštihgiĮ ir didokų 
privačių vasarnamių (vilų), ap
tvertų krūmais ar puošniomis 
tvoromis. Sklypai dideli. Kie
muose pilna gėlynų ir t. *t. Iš 
viso, čia yra įsikūrę didelių pa
jamų asmenys. Daug golfo aikš
čių. Daug ir naujų pastatų sta
toma. Palei okeaną nelygūs 
duobėti.'smėlynai. Okeano pa
kraščiu daug įvairaus dydžio uo
lu.

Įdomų buvo pamatyti didžiu
lį, kiparisą, augantį ant aukštos 
ir smailios uolos; uolą - kalną 
okeane lyg nusėtą įvairiais pauk
ščiais; polas su ruoniais ir jūros 
liūtais fr būrelį stirnų, besiga
nančių golfo, aikštėj e. (Čia me
džioti ir žuvauti draudžiama, o

\ Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Judita L. Vaitukaitytė iš Re
production Research Branch, 
Nation Institute of Child Health 
and Human Development, Na
tional Institutes of Health, Be
thesda, Md., padarė pranešimą 
apie naujus duomenis, rodančius 
žmogaus chorioninio gonadotro
pino (heg) aberacinį išleidimą 
nėštumo metu, kuris vyko The 
Endocrin e Society 55-tame me
tiniame suvažiavime Chicagoje 
Conrad Hilton viešbutyje bir
želio mėn. 20-22 d.

J. K. Valaitis iš Firestone 
Central Research Laboratories, 
The Firestone Tire and Rubber 
Co., Akron, Ohio yra bendraau
torius straipsnio apie dėvėji- 
mosi ir traukimo balansą litiu- 
mo katalizuotuose polimeruose, 
kuris yra išspausdintas leidiny
je Die angewandte Macromole- 
kulare Chemie, tomas 29-30 1973 
m. gegužės mėn. 4 d.

H. S. Judeikis iš The Aero
space Corporation, El Segundo, 
California yra bendraautorius 
straipsnio apie dalelyčių katali- 
zuotą oksidaciją atmosferos ter
šalų, kuris yra paskelbtas leidi
nyje Atmospheric Environment, 
tomas 7, nr. 6 1973 m. birželio 
mėnesį. .

Saulius šimoliūnas

medžius kirsti tik leidimą ga
vus) .

Namo grįžome keliu palei oke
aną (Nr. 1) per smėlynus ir pro 
Fort Ord kareivines.

S. šurkus

Labai jau 
užteršti okeanai

Galveston, Texas. Pasaulio 
okeanai yra jau tiek ’ užteršti, 
kad žuvys pradeda gaišti 5 me
tais anksčiau, negu spėjau”, 
pareiškė garsusis okeanų moks 
liniukas prancūzas Jacques 
Cousteau, atplaukęs čia savo 
okeanografijos tikslams staty
tu laivu “Calypso”.

Pirmą kartą pasaulinės žve
jybos tonažas pradėjo mažėti, 
dėl okeanų užteršimo. Spėjau, 
kad taip atsitiks dar tik po pen- 
kerių metų, ne šiandien, ir 
dėl to padėtis yra daug pavo
jingesnė, negu spėjau, pasa
kė Cousteau. Jau 1971 melų 
žuvies pagauta ketvirtadalių 
milijono tonų mažiau, negu
1970 metais. Tiksliomis “Year
book of Fisheries Statistics” in
formacijomis 1970 metais pa
gauta 76,699,200 tonų žuvies, o
1971 m. 76,478,800 tonų.

“Jau 30 metų, kai skelbiu 
alarmą dėl okeanų teršimo”, 
pasakė Cousteau, bet iki šiol 
to nebuvo paisyta, kadangi 
žuvies pagavimas vis dar di
dėdavo. Kurioje pasaulio jū
rų vietoje panersi, jūrų dug
nas labiau primena dykumą, 
kur didelė gyvybės dalis jau 
yra išnaikinta... Net Antark- 
tikai jau yra pavojus, tik ma
žesnis. Nuo žmonijos žemėje 
pradžios, žmonės turėjo kovo
ti su gamta, o dabar per vieną 
gentkartę padėtis tiek pasikei
tė, kad žmogus turi pasidaryti 
gamtos gynėjas”, pareiškė jis.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCTOIED LITHUANIA Sitagietės įspūdžiai okn- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmirws, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleistu 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos <<Metai” poeto 
tfado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kelmynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

' t NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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Account

CERTIFICATE ACCOUNTS
(new accounts only)

On *5,000 or more

Maturity

o . .

Annual 
Ifeld

..7.63%

. 30months..........7.08%

. Two years.

On $1,000 or more

tour years.......... 7.35 7

. One year.......... 6.81

...90 days.......... 6.002%

o

Increases to 5.39% 
on Interest accumulated 

for one year.

Interest paid to the 
date of withdrawal.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS '

Interest compounded daily. Deposits received by the 10th ofthe month earn Interest from the 1 st, if the funds remain 
on deposit to the end of the interest period. Deposits after the 1 Oth of the month earn from the date of receipt.

HIGHER INTEREST RATES EFFECTIVE IMMEDIATELY.
For mor© detailed information on these new accounts, visit or call one of our savings counselors - it can mean 

more for you. Standard Federal Savings. Safe, secure and reliable savings plans, with you in mind.
II

V

'fe

------------ —

I
Assets cvn $190,000,000.00 Reserves ever $16,500,000.00

StyHD/URD FEDERAL SWINGS
AMO LOAN ASSOC I ATtON
Alt? ARCMCR AVtNV€ AT SAC»AMCWTO
CHICAGO, ILLINOIS GOA32 PHONE MM140

Monday, Tuesday, Thursday, Friday • 9 A.M. to 8 P.M.; Saturday - 9 AM. to 12 Noon; Wednesday • no business transacted

”---- -------------- -

INSURED

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius 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.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. • TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytL
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Dai fetotep He&anan. SusitilfMAUJIKNOS
bet liktai garsi* prakrite.

kia. Nusilenki raw yra pegar-

prie

$30.00
$11.00

$7.00
$3.00-

sitenhia Visais bariai.

DUnničio kainos:
Ctecagoje ir priemiescitXBe: 

metams_______________
pusei metų _____________
trims mėaesiams _______
vienam mėnesiui _______

Kitose JAV vietose:
raktum y -
pusei metų_________ -

ux month. $7 JO per 3 month*. In 
other USA localities 330.00 per year, 
$11.00 per aix months, M00 par 
three months. Canada 32X00 per year; 
>ther countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

JAPONIJA
«•«> dan ttnums

Prieš porą sakaičių Taikraš-
ai rašė, kad japonai prade- 
a nerimauti. Jie nepatenkinti 

Amerika dėl daugelio dalykų.
t jiems labiausiai nepatin

ka, kad JAV vyriausybė su
varžė Sojos pupelių išvežimą.

a yra svarbi japono maiste 
alls. Jie prie sojos yra tiek

vienam m

britų Rytų Azijos imperija* Atrodo. had

Winstono Ciureilio nuolaidos Stalinui
Didžioji Britanija paskelbė karą Hitlerio valdomai 

Vokietijai dėl to, kad vokiečių karo jėgos įsiveržė į Len
kiją. Britai dar nebuvo tinkamai apsiginklavę, jų nuta
rimas skelbti karą Vokietijai lenkams mažai tegalėjo pa
dėti, bet tai buvo didelis britų gestas.

Dabar aiškėja, kad Winstonas čiurči&, tos pačios 
kovoti pasiryžusios britų tautos geriausias atstovas, ka
ro metu tą pačią Lenkiją buvo sutikęs perleisti sovietų 
įtakon. Tūkstančiai lenkų stojo britų karioumenėn, ko
vojo įvairiuose Europos frontuose, tiro tarpu vyriausias 
britų karo jėgų dirigentas tuos pačius lenkus- sutiko per
leisti rusų globon.

Karo metu ir tuojau po karo tuo klausimu buvo pa
sklidusių įvairiausių gandų, bet nieko aiškaus nebuvo* 
Tuos gandus skleidė lenkai, turėjusieji artimus ryšius su 
britais ir užėmusieji atsakingas pareigas įvairiose lenkų 
komisijose. Karo metu buvo įtarimas, kad tas žinias šklei-l 
dė sovietų propagandos agentai, kad lenkai būtų erzina- 
mį ^rfes rusus. Nei čiuredis, nei Įriti ja palikimą tvarky-i kad Stalinas buvo susitaręs su Hitleriu
tojai.iki šio meto to labai jautraus nAetė. Net ir Vokiečių karo jėgos į kelias dienas
po uireimmi les, ai uvo var omas jo palikimas, Lenkijos karrnomeoę, aviaciją, ir laivyną, o
sis klausimas buvo nutylėtas* 1 j

Praėjus 30-čiai metų nuo Antrojo pasaulinio karo

Stalinas sutiko”. (Chicago Tribune, 1973 m. rugp. 2 
d, 3 sekcijos 15 psL). ' (
Naujai paskelbtos čiureilio dokumentų knygos dar

tariijos galia, buvo pasiryžęs daryti kitų valstybių są&- 
kaiton didžiausius mainus. Karo metu Čiorialio susiža
vėjimas Stalinu buvo toks didelis, kad jis įteikė žiauriau
siam diktatoriui britų imperijos aukso kardą. Karo metu 
ir tuojau po karo buvo pasklidusių gandų, kad preziden
tas Rooseveltas darė StalimĖ dideles nuolaidas, bet da
bar aiškėja, kad tas pats Rooseveltas nesutiko, su čiurči-

aponams butų labai pigu pirk
ti prekes Arfiėrikojė.
JAPONAI YRA DARBUTUS

Man bekeBaujaurt aptinku! 
pasaulį, Japonijoje tekę būti 
keturis kartus. Kiekvieną kar
tę teko būti Tokio mieste ir pa-

hą kartą Kračiau Tokio fisūes- 
tą žymiai pasikeitusį. Ji® pa- 
gražėdavo, pašvaiėdarVo žr 
padidėdavo* Kiekvieną kavfą 
■pačiame mieste dSe'Aę ir Bak- 
Ą ėjd r ernoftfas ir statyba.

frAVERGTV TAUTJ ‘

DatrgePs CTevėfandb, lietu
vių manė, kad Pavergtųjų Jau
tį paradas CTevėJande gražiai

rusai komunistai laiko didžiau
sioje priespaudoje. ALT Cle- 
▼elendo’ skyrius prašė Cleve-

tenhivi » k>k>. Jie
.aokatoei, W pagerbtasis ,, r =
,Ubi ir kHu mrtenkH29 ’3**re 1 vala“*’-

Pradžioje žmonės manė, kad 
būs žygiuojama su visokiai® 
plakatais ir vėliavomis, ir kad 
bus įdomu visa tai pamatyti, 

norįs japošas atsistoja ir nu- Laikraščiuose buvo įdėtos pa- .
; našių paradų nuotraukos, Vpae 

Čikagos tokių paradų, kurie 
buvo įvykę anksčiau (liepos 21 
dieną). Bet šiemet CIevelande 
tokis Pavergtųjų Tautų -para
das buvo taip sutvarkytas^ kad, 
taip sakant, beveik negalima 
•buvo jo pastebėti. Mat, įvairios 
organizacijos su savo vėliavo
mis buvo susirinkusios aikštė- , 
je ir paskui netolimoje distan- 
eijbje buvo nuėjusios į vadina
mąją miesto rotušę, kurioje 
'buvo sakomos įvairių vadovų 
Laibos. Taigi bendrai sakant 
heSusidarė žmonėms įspūdis, 
;kūris butų galėjęs pasireikšti, 
jei tas paradas būtų buvęs su
organizuotas tam tikrai žygia
vimais gatvėse. Kai teko se
kančią dieną pavartyti vieti
nių. laikraščių puslapius, nete-

mu. Japonai sustoja hr lanks
tosi, nežiūrint į būrį. Sveiki-

gitfsiar dstfyvantf parade Repos

stebi ir atšaka | tveikinimą ki
tu ausilenkimu.

Savo akimis mačiau vieną 
gražiai apsirengusį, jau pagy
venusį japoną, kuris nusilen
kė kiekvienam būryje stovė
jusiam japonui, o vėliau jis 
nusilenkė vienam japonui sto
vėjusiam nuošaliau nuo. to bū
ti o.. Jis anksčiau pastebėjo, 
kad tas atsiskyrėlis lankstėsi 
kefierfts būrio žmonėms

Pačiame traukinyje 
kiekvienos sėdynės yra ant sie
nos kabantis švarus stiklą®. 
Jis paruoštas arbatai gerti- 
Ėas pusvalandį, traukinio pa- 
čarBauCojas atneša šiltos arba
tos. Žėteivis, pasiėmęs stiklą, __ ____
gali gauti arbatos. Jeigu kuris ko pastebėti Pavergtųjų Tautų 
keleivis, anksčiau gautos ar-Edeno- pasitarime su StaHfra buvo paliesti ir Pabaltijo Toki# mieste jap’tm® «e»ą fr 

Valstybių reikalai, kuriuos čiurčilis būva sutikęs nura- hak^ kritfei ir j#dd.- Kada? tik _ ,
pažiūrėdavau pro vrešbūčio Wtą arbatą, jis gali išpilti į at- 
bangą,- vis matydavau japonus ^eštą puodą. Jani ta©jau bus 
dirbančius gatvėje arba prie j ripllfa šiltos. Gautą arbatą 
namę. Vieni valė, kiti lepė^. ^.8“^ Benori, lai
[tretieji cementą kirtom bet visi i~TX x" -1-* 
dirix).:
į Japomjes traukiniai yra pa- 

Iraudonoji armija, įsiveržusi į lenkų laikytas teritorijas itys geria-j®?. Jie tvarkiagi,- šva^
rytuose, pasigrobė didelę Lenkij€>s dali. Kara metu britų 

x j i x • -r, —. . . - - z. ' premjeras črarežHs sutiko perleis-ti Staimo įegėmsfmcė. B^vo įkeistas tomas, be- į p.^ Lenj^ kųrfą briSi ūet karo paske&imu b£tr 
cian s i iosios mjos rr Lenkijos sagtykius.^ Bet gin£L Nėra ko stebėtis, kad rusai šiandieii reiškia 

n€ Uq? r° k °’ KrT.-IQT. , ^r^IIle’ras’[tokias dideles- pretenzijas į Rytų Europos žemes, jeigu 
pataikaudamas Stalinui, buvo pasižadėjęs perleisti len-: - -......... ■ -
kų teritorijas Sovietų Sąjungos globon. Dabar aiškina
ma, kad tą laikotarpį Hečiantieji dokumentai buvo nu
kišti į kitą vietą. Iš vjso> Čiureilio archyve nebuvo rei
kalingos tvarkos ir Stalinui padarytų nuolaidų klausi
mas nebuvo savo vietoje. Tiktai vėliau, tvarkant kitus- 
buvusio premjero dokumentus, rasti dokumentai, lie-

syti Prezidentas Rooseveltas tokių mainų nesutiko 
sankeijuonoti, todėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungi

tas žemes sutiko jiems perleisti ne tik Hitleris,' bet ir
ČjurčiHs. - -A. - i ■ k :

Nei Hitleris^ nei Stalinas, pagaliau ir nei Čiurčilis 
neatsiklausė tose’ srityse šimtmečius gyvenusių .žmonių.

valstybėje

Visur buvo švaru ir gražu. 
Popiergalių nesimatė pačioje

kiniuose. O stotyse būdavo 
daug žmonių. Kai ateina trau
kinys, jie greitai ir tvarkingai 
sulipdavo. Stotyje sustojęs

parado aprašymų ir parado 
nuotraukų.

Tokiais atvejais panašins

£aip Čikagoje,, tad susidarytų 
tinkamas įspūdis.

A. Kelmutis

bar tie dokumentai jau paskelbti Associated Press ko
respondentas šitaip aprašei visą reikalų:.

“Šiandien paskelbti p. Winstond Čiuralio karo
3 meto dokumentai rodo, kad jis 1944 metais leido So- 

vietų Sąjungai dominuoti Lenkiją, mainais tikėda-

monarchai. 'Tas pačias priemones mūsų gadynėje bandė 
taikyti britų ir rusu valdovai. Prieš tą mainikavimą pa
sisakė prezidentas Rooseveltas, paskelbdamas tautų 
laisvės ir pilietinių teisių principus. Jis privertė Čim- 
čilį ir vėliau Staliną pasirašyti Atlanto Chartą ir ragino 
laikytis joje paskelbtų principų. Dar ir šiandien veda
ma kova dėl fu pačių principų.

Stalinui karo metu daręs įvairias nuolaidai ČftfrčflTs

sb ketervins- Niekas nesis
tumdo, vienas kitam ant kul
nų; itelipau Visi žino tvaiką, 
kiekviena® ■noriai bėndradaž-

džiai ir išeina.
Stotyse man įdomiausia buvo

j Tolimuose Rytuose ir Viduržemių jūroje ginti čidri
J čilis (bijojo, kad nacionalistmė Kinija, JAVfėftik 

ma, nepagrobtų Hongkongo, s&ko paskeftti dę-
"i ' ' . > ■'Mįiirun i

MANTAS AUKŠTUOLIS

NERIJOS “STEBUKLAS”
2

Vokiečikį P* jntę pastanga® krtš-
fo atlietuvraimo rėžk th*. (Al jdrf® terėjan 
vokiečių statistiką, jog Klaipėdos krašte ir 
visoj Prūsijoj 1911 ■*. btovo per Sity
vių), pradėjo per Karvtinčiag® radijo

,gali lūpas vilgytL Vyresnio 
amžiaus keleiviams tai yra (k- 

. delis apraminimas.
i' Reikia pripažinti,- kad japo-
Įkar tarnaRtoja labai manda- r .... - .
gfc. Jie kefeivižns® atneša šla^- k^ūroras gen. EUtotf L. Kicfiard- 
fio pespšeriat!® TaAkOTM® Bifei-P0?. skubos keliu įleisti 
šluostyti.. Traukinyje rankos ^ J^Y aP*e Sovietų Sąjun- 
rrepgjtfėsfer, bet fr aš šrrro pa- ®os> ši00 nretu esančių 
rankas atnešta jwpteriu ansL?01110^- Richardson pasisakė 

fą Išimtį padaręs dėl to, kad lei- 
imigracijo^-formaiumus 
peY atitinkamas ffisfftu- 

Įtijas būtų trukę daug laiko, 
ftie žydtai^ gavę sovietų leidimą 
išvažiijertL Romoje kelintas 
ĮffČnūb laukia vizų į JAV-bes. 
Ne į Izraelį.

šluosčiau. Aš džiaugiausi ir ®te- 
bėjatesi japonęp (farbšfsmu ir 
išradingumu. Mes galėtume 
daug ii jų pasifttokyti. Ne di-

tiškų.
Man teko važiuoti Indijos 

tibtekbriois. B Delhi pirmos

rą. Palyginus Intffjteš trauki
nius su Japonijos traukiniais —

ziuretf į japonų pašTšvėi&Tm- "baisu ir pamastyti.. Buvo kita

me vienas prie kito, paduoda
me ranką ir gana ilgai ją kra- 
’teme. Kdrtati® tees net įį petį 
apsikabinę papilame. Japo-

Washfftgfonas. General. pro-.

nemestus ir nueina., jų visai 
nepastebėdamas. Jei tas pats 
patarnautojas atneštų kelei
viams šiltos arbatos, tai aš jos

taip apleista, kAd beta
ir paliesti. Buvo ir Indijos va
gone patarrižiifeįa.^ ji® ir apsakyti negalėčiau. Bai- 
įintešdūrto ir nieko nematyda- 
vbu Jis peržengia stift į^iteių

O kaip Indijoje atrodė ant
roji ir trečioji traukinio klasėj

su ir pagalvoti, o ddr sunkiau 
suprasti, kaip jpe nėsuserga.

KĄ TU DABAI?
Nors Klaipėdoje man pasisekė įvykctyti 

dafagunią mano kukli ųstrmanynių, man 
kasdien darėsi sunkiau. Mūsų tautos var
gai ir pavojai bei įvairių mūsų valdžios as- 
menų nerangumai taip įskaudino mano 
širdį ir nervus, kad net hrfžies figą gavau.

Aš besirūpindamas misą. Ląstos ateiti
mi visai buvau užmiršęs savo gyvenimą. 
Nei mano artimieji darė oran pastabas

Vieną kartą atėjęs nrodiluanas J... man 
sake:

— Ką tu darai? Tu save aukoji tik vals
tybei, o pats save visai užmiršai . Įvykus 
kuėvai mrs politinei netoanei, lupatiksi be 
nieko.

Jis bcrvo teises, bet aš jam atsakiau:
— Kol bus misų rafelykė, tai man bo® 

gena ir aš visko turėsiu. O jeigu jos, sau
gok^ Praamžiau, nebūtų tai nkm vis tiek 
kas bus man.

Jis man fffeko beatsakė. Jfs trtrvo kitoks 
Žntehnis — rūpinosi sesro prekyba ir savo, 
ąsltieniškaiš reikalais.
"Bet likimą® kažkodėl visuomet mane 

saugojo ir sunkiausiuose gyvenimo mirks- 
niitose išlikau nepaliesta® bei kiek ironira- 
liai žmogui reikia, turėjau pragyvenimui.

stotį kažkodėl dažmmteaai peili maoe,
(tindami ntaute vokiečių ėdflk^n (Etestsdb- 
f resser). Aš manas, kad niekas negavo to
kio “gero ■vardo’ neo Hiltenamkų, kaip 
aš.

Juo Hitlerio pamišimas prieš karo pra
džią didėJoU jėo tie p Iii litiniai dažnėjo. Vė^ 
Kau , kai tietevią komendanto lai Han su
mažėjo, tada ir tokie t ią foikmštis "TMetate 
ter DampCknC* piadcjo j plakdinti prieš 
mane strsnpsmtas. Atsanena. rimvane bs- 
meryje pitmamae ištismne pnulapyje Wvo 
straipsnis “Dėt Ftostatirekter^ — Pašto vir
šininkas. Knr into iškelia tokieėią g»ty- 
bė, ir kad aš jai drįstu priešintis...

Manęs loji ^pdybė tisai neinrportoto it 
ritate bnvoi aiškn, kad vokiečiai prndėjf 
karą, tikrai pralaimės. Del pačią p«pra> 
činusių priežasčių. Aš Lyginau plieno ga
mybos statistiką. Tuo metu Anglija gami
no dukart tiek p&erto, kiek visa Europa. 
O Amerika ketveria liek, kiek visas pasau
lis.

Kartą Klaipėdos VUstocyos restorane 
aš" labai aštriai susiginčinau su Sliesorai- 
čiu, kurs pirmiau buvo notos Hcolitoajuj 
organizatorius, o vėliau tapo karštas vol- 
dcmarifmiksrs. Jis ntsme stačiai puolė 
žmonių akivaizdoje restorane, jog tauti-
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ninkai blogai daro, kad nesideda sė vo- 
kiečižKs, būdamas įsitikinęs, jog Hitleris 
laimės karą. Aš jam pakartojau plieno 
statistiką ir pašiepiamai pasakiau:

— Ar pats manai, kad Hitlerjugedas
sulaikys tūkstančius Arderifcos tanką ir 
lėktuvų su bombomis.

Visi restorane pradėjo juoktis. Sliese* 
raitis supyko ir taręs:

— Et, su tavim nėra ko kalbėti, — išėau-
dęs išėjo iš restorano.

Čia siūlosi maža išvadėlė. PVlitiknejm^ 
tis asmuo turi vadovautis ne išpūsto ptū1 
paganda, bet realių šalių industrijos ištek
liumi ir plieno gamybos kiekiu.

Artėjant karui Klaipėdoje darėsi ne-' 
saugu. Katotą eidamas pro gnbematūrą. 
sutikau mano buvusį valdininką Klausą 
nacių uniforma! Jis sustojo prieš malte ir 
su įžfihnnil kėlė ranką i# keffs Itarrftfs fržf- 
kartdj© “Heil Hitler!”

Aš ramiai stovėjau ir Kūrėja** jam j 
akis. Jis siknišo, tada tariatf;

—-Klausai, žinok ir atmink, (u klysti.
Tat buvū vargšas klaipėdietis, kurio 

kryžUtočių sunaikintą dvasią Hitleris dar 
labiato užnuodijo.

Teitoms sąlygoms esnnU teka » Kinto 
pėdo® plasittaukti. Itovam pakirtos Į FMto 
Valdybą — tarnybos viršininku.

derybos su Lenkais

pašto sutarties pasiiašyrh£ Lehkft
atvyko į Kauną. Derybos vyko moder
niuos pašte rūmitose. Ėttf afsftfvai btftd* 
vilniečiai. Jie buvo kuklūs, tylūs ir jau
tėsi nejaukiai. Vfeniš bWV'ff Iš' V^frštitdš,
gyvas, veikMts ir šamanus. Bet buvo nuo
laidus Ir visas lietuvių pastabas greitai ir 
šMadrerar tirai v etato į sutarties projektą. 

į Buvo vienas keista® alsjtilOTnas su Viš- 
’ riiaiis įrašymu į sutartį. Aš įfodinėjbū fntt-
sų komisijos nariams, kad Vilniaus nereto 
Itin smfctrty paminėti, hės tai būtų nbrš ir 
netiesioginis jo pripažinimas lenkams, 
bfums besitariant atskitstdi nu'o lėlikė kam- 
baft, ^stfaifia ėpTė pašto krittofįsf pėt 
Vilnią dtogoi. • Aš posiūKan įrašyti vietoj 
Viinaotes — Vievį Grįžtes j bendrą shJp, aš 
pasakiau, kad mes negalim surasti tos 
fnskkipeb del Vfhastes.

LėnkĄ pfrm’mrnkaš paėeišičč
— Aha, jie nenori, kad Vilnius būtų 

sntortyjte paatirittaK
Jis gprritoi parašė MMajte psateteąą* kad 

paštas bus keičiamas Vievyje.
Tas lenkas buvo ypatingai lankstus, 

taip, kad pašto pasikeitimo sutartis buvo 
pasirašyta greitai ir skFfftMK?#?.

Po to* kfli-p įprasta^ levuką aistonao 
Ctosrvatos ąndbcė tetee priėteHbrtą. foto 
lyvav<> daug svečių. Mes lietuviai būtom 
puikiai pasipuošę — su frakais ir m«to-

Kaflg Sgrhštsfi Vūišfhafitis atstovas pri
eina prie kiekvieno švečio pasikeisti ke- 
Tlžtiš žodžiai^. LAdėj^š fifiė mainęs^ pradėjo* 

(kalbėti, prancūziškai, aš kalbėjau taip pat. 
1 Tėlitoi jis ptėdė/o’ rūsfskž ptfsakį, aš bai
giau jį rusiškai. Tada jis mėgino — vokiš- 

k kdi. Aš itealiau jam vokiškai.

— Įdomūs jūs lietuviai žmonėb, — tarė* 
neišlktridęs lenką atstovas fėitkiškai. — Jūs 
taip puikiai atrodot, gerai išauklėti ir iš-* 
fctv/VHi • •

— Dėkui, pone miitisterili Be to, mes 
Pretoriui fcšdrire žMUrtištti It Nuoširdūs, —-

1 pasirkftftf jtoft tefrfcfStatr.
Atstovi iwefcu ftesrtsafcė, tik nuošir-* 

1 džrri paspžttftfč rfrUrt ratuką ir susimąstęs 
t pasitraukė.
I Sn lenkias barm teiagto derėtis ir, kiek 
buvo reikalinga, bendrauti, nes Pilsuds
kio (kilusio iš Lietuvos) auklėtiniai bd

Air šėe< tiek ir

(Bus dengįau)
___ ________________ _ .. ntoid.-i; — ,.,

1 Skaitykite ir* ifetiairfte
L Di eBtAlii

“NAtfdlitA
liais. Lenkai buvo su senais

Kai Lietuva sutiko praduti pašto* susi- atrodė, daug 
siekimą su- Lenkija, man teko dalyvauti | buvo aiškus.

■tiri |I1W| TFT i ~
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ANNA ĮaUONAS 1U k n

285$ W- Urd Street 

Valandos pagal susitarimą

;jįėrą, tragedijos Vasario 16 gimnazijoj
■» ‘iJ ...» 1 ?

I fatorjŲos atžvilgiu, visa) ne
sunkų įžvelgti , kaą giliau sly
pi ir ko siekia savo straipsniu 

. pats autorius. (Pyktis kad ne
pateku kuratorijos sudėtin).

Šiuo metodu ne tik pažemi
no save, bet ir bendruomenę, 
kuriai vadovauja. Be to, ne
teisingai priekaištauja ir man 
už kelionės organizavimą į Lie
tuvą.

Tuo būdu siekia sugriauti 
pasitikėjimą ir gimnazijos va- 
.doyyįie ir kuratorija. čia bu
vo noras suvesti senas sąskai
tas su manim (kai pats auto
rius buvo direktoriaus, o aš 

I inspektoriaus pareigose. Tuo 
metu abejojau kiek jo elgesiu, 
apie kurį taip plačiai ir viešai 
buvo šnekama ir užjūryje).

Gaila, kad ši informacija vė
liau pateko ir į užjūrio spaudą 
ir jau “Dirvoje” birželio mėn. 
29 d. pasirodė dramatizmo ir 
nerimo pilnas straipsnis “Va
sario 16. gimnazijos tragedija”.

Tad matome, kokiomis prie
monėmis keliamas erzelis,- ne
pasitenkinimas bendruomtenėr 
je, kad ją įkaitintų ne vien tik 
prieš mane, bet drauge ir prieš 
kai kuriuos asmenis tiek gim
nazijos vadovybėje, tiek ku
ratorijoje.

Dėk:jaunimo kelionės į Lie
tuvą, noriu pareikšti, kad jos 
neorganizavau. Ją organizavo, 
dokumentus ruošė, kelionei pi
nigus, rinko bei kelionei vado
vavo vienos moksleivės moti
na O. Šveifeldienė.

Kai praėjusiais metais Vo
kietijos lietuvių bendruome
nės antroji jaunimo grupė vyko 
į Lietuvą, tai tuomet kun. Br. 
Liubinas, kaip valdybos vice
pirmininkas, kažkodėl tylėjo. 
Nebuvo girdėti jo nepatenkin
to balso nei spaudoje, nei ben
druomenėje. Visai lengva su
prasti, nes nebūta jo asmeni
nių priešų toje grupėje.

O šiemet pati gimriazijos va
dovybė pareiškė važiuojančių 
moksleivių tėvams < nepasiten
kinimą,ir įšpčjfii?ą,' liad. u z Šią 
kelionę nesiima atsakomybės. 
Kelionė vyko Velykų atostogų 
metu, kada jaunimas buvo tė
vų galioje ir valioje. Jauni
mas išvyko ir grįžo. Taigi, to
kiomis aplinkybėmis ir įvyko 
kelionė.

Kaip matome, labai prasi
lenkta su faktine padėtimi. 
Būtų juokinga galvoti, kad to- 
mispriemonėmis, kuriomis bu
vo pasinaudojęs Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, atneš jam asmeninės 
naudos, suvedant “senas ir 
naujas” asmenines sąskaitas. 
Manau, kad tai neleistina ne 
vien pirmininkam, bet ir dva
siškiams. ..

Tikiuos kad lietuvių visuo
menė tai gerai supras ir pada
rys iš to atitinkamas išvadas. 
Kad tokiomis priemonėmis 
galima padaryti tik asmenines

La|>ąi ( apgailestauju, kad
» musų išeivijos Jtpaudęje asme-

DR. K. & 8ALUKA5

DR. FANG C. UI 
AKUAklUU U MOSfcMV LI4QS 
GiNkKOLOGlNą ęmguRGMA 
•449 So. Puloaki Md. (Crawford 

Maitai Svilinu). Tol. LŲ S-644ą
Antras ofisas *■“ 

8007 WEST 83rd PLACE 
ĄISTlCi, (U TeL 5*94,500 

prums ligonius pagal susiiarima. 
^ci neauuiepias gmmbinu 4/4-8012

DR. C K, BOBHJS 
INKSTŲ ir slapumo takų 

CHIRURGIJA 
Tatet 695-0533 

e«x VaHoy MadicaĮ Cqntor 
MO SUMMIT ST.

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
rnrsi(CiAN anP surgeon 

4<M4 NEal 7l« STREET 
UtHMi HEmiock 4-0849 

Kuim Mfr-2233 

OFISU valandos: * 
4-irmadiaauia ir netvirtad. 1—1 vaL 
axim<L pemcuaieių nuo 1—o, tree. 

a tesuo, tiktai susitarus.
Kez.; Gi a-ua/i

OR. W. EĮSIN - ESINAS 
aKUSUk.ua ik MOTERŲ 
«*|Nt:ĄUL.uuiNK CHįttU&ŲiaA

SO,. W# 6-^670
pagm &usiUmxD4« Jei neai' 

frihę'pia, MKamDinU Mi 3-OUUK

OK, (UNA KRAUCEL - 
KRlAUtELUNAilt 

AkUStKUA IR MOTERŲ ŲlGOS 
6132 *o. KEOZIC auk. 

lala t. WA S-267U.

4/14226.
V-alandos pažai susitarimą.

Ofiso teU (it 4:1818 arb« RE 7^9709 
Mzidenciios: PR 6-9801

DU 1 MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.

DR< PRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
W.'Ztft St. - Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lėhses”'. ~ '

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTfS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisai 2750 West 7Uf St. 
r ' “TpU 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, NL D., S. C 
-CHIRURGAS 

2454 WEST 7ls» STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4*2123 
Rezid. MlefU Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
OEtHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba keįems 
(Ąrch Supports) ir t t

VaL: 9—4 tr 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 W«N 63rd »-» Chicaga, ĮIL 60429 

tTeteL: PRasp^t 64964 
• —-------- -------

SKAITYK FATS IR PARAGINK 

ĘĮTUS SKAITYTĮ

ainio1 .pykčio, intrigų nema
žėja, 4bet gausėja. Vi?a lai ge
rai nušviečia mūsų žemą mo
ralinį lygį. Svarbiausia, kad 
dėl to stengiamasi, visuomet 
pateikti iškreiptus faktus, 'sa? 
vo paslėptų tikslų besiekiant

Šitaip įvyko š. m. gegužės- 
mėn. d., kai “Europos Lietu
vyje” pasirodė kun. Br? Liubi- 
no informacinis straipsnis “Vo
kietijos lietuvių katalikų ku
nigų posėdžiai”. Tame straips
nyje, šalia kitų pareikštų min
čių buvo iškelti Vasario 16 d. 
gimnazijos ir kuratorijos reika
lai. Sarkastiškai pradėjo gvil
denti gimnazijos ateitininkų 
veiklą, jaunimo kelionę į Lie
tuvą ir Sielovadai atstovavimą 
kuratorijoje. Geriau ir arčiau 
pažįstant Br. Liubino šiandie
ninę elgseną gimnazijos ir ku-

vuaų,

mu-

W

John Love
Buvęs Colorado gubernatorius John

_ turi bendrus interesus. Pirmasis koordinuoja vyriausybės energi
jos politiką, o dr. Ray vadovauja komisijai, kpri ieško nauįy ener
gijos šaltiniu.

bažnyčia”. Ja nemokamai gausite, j^ 
2HS W. 66th Chicago, HlinoU 60629 

•V. MA8TO TYRIMtTOJAI

NTO RASTO PAMOKYMAI g PAAlSKMMAl
UfKVWNA DONA BUTINI KRIKŠČIONIUI

H■Ji trenksmiugu būdu; bet kaip pranašas pranašavo apie jį, 
klykavo, nė jo balsas buvo girdėtas gatvėse, (ka. 42:2) 

ąau Dievo skirtą metodą, kuris yra geriausias ir išmintin-

ir btaį daugiau ir daugiau pripildyti jo Dvasios.

MINSKAS
NEPŪDYK 

NAMO
NUSIPIRK 

SAUSINTUVĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

(PUTRAMENfAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

įių papuošimui 4r sezoninė#^-, 
kapams gėlės.

ROT R* PETRO (FUTKAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 516.1220

Apdraustas perkrausfymas 
iš ivairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.:“ FRontier 6-1882
—

---------------- ----- J_____ ■ ■ 1
--------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

L i etų vi ų kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

HEmFoek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
vaL

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelatu
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI ĮŠ RALFO 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:

1739 So. Ęąlsted Street, Chicago, Illinois 60608
* a

Vanduo užteršiamas
— ’ - t

įmonių chemikalais
CHICAGO. .— Dvi Chicagos 

aplinkos apsaugos organizacijos 
nutarė skųsti teismui federali- 
nę Aplinkas Globos Įstaigą (En
vironmental Projection Agency, 
EPĄ) kaltindamos, kad EPĄ 
vengia atsakomybės už JAV-bių 
vandenis, kuriuose vis daugiau 
prisirenka labai nuodingų pra
monės teršalų. EPĄ kaltinama, 
lead ji nusilenkianti politiniam 
spaudimui ir net iš 81 sumaži
nusi iki 9 nuodingųjų vandens 
teršalų sąrašą.

Dviejų metų studijos parodė, 
kad industriją pilą j Michigano 
ežerą, bent dešimtį kenksmingų 
skiedinių. “Tie skiediniai, ku
rie gali sukelti vėžį ir dėl jų yra 
leidžiami į Michigano ežerą”, pa
sakė David Comęy, BPI (Biznių 
ir žmonių interesų apsaugos) or
ganizacijos direktorius. Indus
trijos į vandenis leidžiami nuo
dingieji teršalai yrą arsenikas,, 
kadmijus, chromas, varis, ciani
das, švinąs, gyvsidabris, sete-, 
nius, sulfidai ir cinkas. Tik trys 
iš šio sąrašo yra įtraukti EPĄ 
sąraše. Ežero dugne paimti nuo
sėdų pavyzdžiai parodė, kad dau
gelį tų chepiikąlų skiedinių yra 
pasiekę tę^ių kiekių, kąd “ten
ka susirūpiptį dėl jų kenksmin
gų pasekmių žmonių svęikątąt

TfVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

tragedijas, bet one gimnazijos. 

5<4. Krivickas

seniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga
77 i .. . 
parapijoj, Prevečkių kaime.

LAHJOTLVlV DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

MARCELĖ PĄSISKĘYIČIŲS 
sPagai tėvus Kunčiūtė

Mirė 1973 metų rųgpiūčio 1 dieną 5:00 vai. po pietų., sulaukusi 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio ąpskr., Naumįęscio

Arųerikoje išgyveno 60 metų.
'Paliko nuliūdę: duktė Viktorija Leope, žentas Leo, anūkai — Lęo 

Jr. ir Kenneth, io žmoną Cynthia, teta Uršulė Marcinkus, jos vyrąs 
Mykolas, pusseserės'— Kotryna Bąrčienė su šeima, Stacy Masiokąs, 
Amelia Wallen ir Kay Irwin, pusbroliai — John Wallen, Peter Kavai, 
Steve Kavai ir Bolieslovas Kliorys gyv. Anglijoj, brolio dukterys — 
Bertha MacGregor ir Zinida Rife, kiti giminės — Wallunas, Laikas, 
Pushkowski, Kinsey ir Kalendra šeimos bei draugai ir pažįstami.

Lietuvoj liko brolio šeimos. Velionė buvo žmona mirusio Jono.

Priklausė ir buvo amžina narė Šv. Kazimiero, šv. Pranciškaus, 
Tėvu Marijonų ir įvairių kitų organizacijų.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

šeštadienį, rųgpiūčio 4 dieną, 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marcelės Pasiskevičius giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Duktė, žentas, anūkai, giminės.

Tc/fA ? * fĮ * ■* i* 4

/----------------------------------------------------------------------------------

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. -----------
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

Įrištas,' 431 psL ___________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

RUA, I dalis. 208 psL, įrišta —- $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — S3,00, minkš 
tais viršeliais — ___________________ __ ——

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kipras Bielinis, GANĄ TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. __ ___ ____ __ _____________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl____ _______________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL. * . ■ .... .....—m

Janina Narūne, TRYS IR rIENA, jaunystės atsiminimaL
170 psL ..._____________ __ ___________________ • $3.00

M. Gudelis, POVILAS.MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai-- ---------------------------------------- --------------------,----- r $3.00

NAUJIENOS,

kokią

$6.00
$6.00

$7.50

$100

$5.50

$5.00
$3.00

1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L 60608. — TęĮ. HA 1-6100
<

v

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

t .. . -• /-*, .■».■ .į
Prof. Vaclovo Biržiškos "Seny j y Lietuvi ilty Knygy letorije' yre • 
veidrodis/kirirtome atsispindi pirmųjų lietuviiku'’ ‘ ” 1 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, mi

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, BĮ. 60608.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubfic 7-8601

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKiviSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

' ’"fc ------------ - ----- ------------ ----------- ~ » K J V M \ 9 * _ « * . -i •

t A v 4 ** s A e at. V at Wl ji rtl į et. »

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

/

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-5401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

3319 So. OTUĄNICĄ AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

"v

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTEP STĘĘĘT , ■ Phong; YArds 7-1911

GARSINKITES NAU JI ENOSE
| — MAUJIIMH, CHICAGO I, ILL— FRIDAY, AUGUST 3, W73
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į — Lietuvos Dukterų Draugi- 
I I S CHICAGOS I R j Įjos Piknikas įvyks rugpiūčio 5 

| ų |j d. sekmadienį. Bučo sode, Wil- 
;low Springs. Virtuvėje bus keli 
patiekalai pietums. Kavinėje— 

j pačių narių kepti pyragai, tor
tai ir kava. Daug ir gerų dova
nų laimėjimams. Gros Ramo- 

|nio orkestras. Autobusas atveš, 
važiuoti 

dienos sekančia tvarka:
žiuos nuo 3236 So. Halsted St., 

Biudže- paskiau kas 5‘ minutės sustoda-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SHIPPING ROOM ORDER 
PICKER and PACKER

Printed material. Clean. Use corru
gated boxes and skids. 30—35 years 
oi age. 5 day week. 8:30 to 4:45. 
Paid weekly. Convenient transpor- 

I tation. Full fringe benefits. Apply 
in person: Mr. Hub.

12 vai. I NATIONAL DAIRY COUNCIL
jsva- 111 N. Canal St. (10th fir.) Chicago

Chicagos biudžetas 
virš bilijono dol.

Miesto biudžeto direktoriaus
Edward Bedore pranešimu,j pradėdamas 
ateinantiems 1974 metams val
džios biudžetas sieks daugiau 
kaip bilijoną dolerių.
te numatytos apropriacijos (lė mas Archer ir Western, Arch- Vienai dienai savaitėje, 
v i • * . x ... . __ I nrnefa npnsininkuisu paskirstymas ) sieks $993, er ir California.
513, 471, bent 6 milijonais dau- į California Ave. sustos ties 43,

17, 55, (S3, 67 ir taip pat 71-os 
džeto plane visiškai nieko ne- ir Fairfield kampo, prie LDD 
numatyta algų pakėlimams, namo. Nuo čia 
kurie gali biudžetų pakelti dar (sodą. Iš sodo važiuos 7 
milijonais dolerių. Bilietai į abipuses $2.

i kviečiame ir laukiame.

giau kaip šiemet, šiame biu-

Vien penkiems miesto pen 
sijų fondams numatyta $78.51 
milijonai, tai yra ^7 milijonais 
daugiau, kaip 1973 metais. Tai 
yra 83.8 nuošimčiais daugiau, 
kaip 1970 metais, kada pensi
jų fondams buvo skirta $42,7 
milijonai.

REIKALINGAS VALYTOJAS
J. Puikiausia 

v... , I proga pensininkui užsidirbti pinigų,
v aziuoctainas Suprasti ir susikalbėti angliškai.

PERKINSON CO.
412 No. Wolcott. Tel. 733-3933

tiesiai į Bučo 
v. vak.

Visus

FACTORY HELP 
Steel fabricating shop, 
for steady work. Will 
fied men for welding.

RAND STEEL 
297-1780.

needs helper 
train, quali-

INC.

Lietuvos Dukterų Draugija.
(Pr.)

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

| TRUMPAI |

o
— Ispanų Tautinių šokių ir 

nuzikos koncertas bus Grant 
jarke rugpiūčio 4 d. 8 v. v. ir 

rugpjūčio 5 d. 7 v. v. šoks Ra- 
hion Reyes grupė, gros Grant 
Parko simfoninis orkestras. 
Viešus ir nemokamus koncer
tus ruošia Chicagos Parkų dist- 
riktas.

— Antanas ir Nijolė ’Mocke
vičiai iš Beverly Hills apylikės 
prieš kurį laiką nupirko apie 
400 akrų ūkį Kumberland apy
linkėje, apie 400 mylių nuo Chi
cagos Wiscosin valstijos šiau
rės vakarų dalyje. Ūkyje yra 
arba prie jo prieina net 5 eže
rai. Mokytoja Nijolė ten atos
togauja įrengtame traileryj^. su 
savo vaikais — lituanistikos 
mokyklos bei Montessori mo
kyklos mokiniais, kuriems ta 
vieta ir apylinkė yra; kaip Chi- 
cagoje girdėtos pasakos. Jie 
jau pasiilgę savo mokytojų, 
mokyklų ir draugų. Lietuvos 
ir lietuvių prisiminimui mok. 
Nijolė nupaišė dominuojančio

mis tautinėmis spalvomis sau
lės bei vaivorykštės vaizdą ant 
didelės lentos ir užrašė “Labas 
ponas”, kad keltų keleivių dė
mesį lapie Lietuvą, o lietu
viams primintų, kad jų visur 
yra ir jie visi myli savo gim
tąjį kraštą ir kalbą;-

—-Union Pier vasarviečių sa
lėje yra išstatyti keletos lietu
vių dailininkij paveikslai. Kai 
kurie dailininkai ten atosto
gauja, betgi didelę dalį laiko 
skiria kūrybai.

— Viešas ir nemokamas kon
certas bus Marquette parke 
trečiadienį, rugpiūčio 8 d., 
7:30 l— 9:30 ival. vak. Bus 
grojami kompoz. Rossini, Strau- 
sso, Gershwin, Rimsky — Kor
sakov ir kitų kūriniai, taip pat 
Ossęr ištraukos iš operetės “No, 
no Nanette”. Dirigentas "Wil
liam Fantozzi. Ta pat dieną 7 
vai. vak. koncertas bus Lawn
dale parke, 4247 W. 31st St. 
Dirigentas John Sovinec.

Miesto tarnautojams, kuriu 
yra 41,500, algos daugiausia 
mokamos iš operacijų (cor
porate ) fondo, kurs numaty
tas $557 milijonų sumos. Poli
cijos departamentui numatyta 
$239 milijonai, tai yra $3.5 mi
lijonais daugiau.

Našlių klubo banketas
Aną dieną našlių ir pavie

nių klubo valdyba susirinko Ju
lijos Sačiauskienės gražioje re
zidencijoje, 7222 So. Richmond 
Ave., pasikalbėti apie šaunųjį 
banketą, kuris įvyks spalio 14 
diena Polonia Grove svetainė
je, arti 46 gatvės ir Archer Avė.

Klubo nariai ir svečiai pra
šomi įsigyti bilietus pas valdy
bos narius šiuo adresu: Anne 
Condux 7132 So. Millard, 
581 — 4133; Mary Neberieza 
7252 So. Campbell. PR 8-5817; 
Julia Sačiauskienė 7222 S. Rich
mond. 434 — 7174; John Jo
nikas 7058 So. Fairfield, 737 - 
0017; Victoria Cinką 3437 AV. 
74th St. PR 6 — 7934; Kasparas 
Krikščiūnas 7252 So. Campbell 
PR 8 — 5817.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS”

f SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
j VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi
I 2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • Tel. WA 5-2787
I Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
, ----------- ------ -------- r

nelo
HEART FUND"

• I
help voui HEAi*T.

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

V. V A L A N T I N A S
? .... - - _____ _ ___________miuiLur-iu^___ ___________________________ ____________J

iinaiiiiiiiimiiiiii numnin r

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

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

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., teina 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1.80.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos 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 išnat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuviška knyga. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. 

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
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—Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinių Sklypų Savininkų Drau
gijos metinė gegužinė-piknikas 
įvyks rugpiūčio 5 d., 12:00 vai. 
p. p. Bruzgulienės sode, 8271 
Kean Ave., Willow Springs, III. 
Veiks virtuvė su skaniais val
giais. Bus gėrimų atsigaivini
mui ir įvairūs laimėjimai. Drau 
gijos valdyba kviečia visus da
lyvauti — smagiai praleisti lai
ką prie linksmos Jurgio Joniko 
muzikos. (Pr.)

MAINTENANCE MAN 
General. Good salary. 

Excellent fringe benefits.
Call 243-1117

(AUTO BODY MEN. 5 year’s 
rience. Large shop. Plenty of

J. C. BODY SHOP 
820 No. Cicero. 

6264377.

expe- 
work.

EXPERIENCED BUFFER 
Man, 18 or over. Part time—days. 
Pleasant working conditions. Apply 
in person — Mon. thru Friday 
tween 10 and 5.

WICKES FURNITURE
17010 So. Halsted St. 

Harvey, Ill.

be-

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. — PRrospect 8-2233
BRIGHTON PARKE, netoli 45-tos ir 
Talman Ave., savininkas parduoda 
16 metų mūrini modernų namą 2 
butų po 3 didelius miegamuosius 
ant 38 pėdų sklyuo. Gražus rūsys, 2 
mašinų garažas. Tel. 927-2378.

GAGE PARK — By Owner 
6 rooms — brick — 3 bedrooms. Fi
nished basement. Completely remo
deled cabinet kitchen. Recently car
peted. Gas forced heat. New garage. 

776-3127.

BUTU NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NĖRA ABEJONIŲ

— Rugsėjo 4 dieną Lietuvių 
Namuose, 1Union Pier, Mich, 
ruošiamas linksmavakaris. Šo
kiams gros A. Stelmoko orkes
tras. Paįvarinimui sutiko pa
dainuoti kelis savo kūrinėlius 
Dr. Juozas Briedis. Kviečia vi
sus Juozas Bacevičius, Lietu
vių Respublikonų Sąjungos 
Marquette Parko Apygardos 
pirmininkas. (Pr.)

—Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia gegužinę rugpiūčio 
5 d. 12 vai. p. p. Kay’s sode, bu
vusioj Liepos sodyboje, prieš 
Lietuvių Tautines kapines, šo
kiams gros puikus orkestras, 
veiks baras ir bus Įvairus lietu
viškas maistas. .Prašome 
atsilankyti ir > praleisti
gamtoje. Kviečia valdyba (Pr)

visus 
laika c

MAINTENANCE MAN
Person having experience with me
chanical *punch presses. Electrical 
and general plant maintenance. Day' 
shift. Good starting rate. O. T. and 
Ben including profit sharing.

PARKVIEW MEADOW 
4923 W. Armitage.

COIL WINDERS — AUTOMATIC 
Experienced only. Apply:

1729 N. Winchester Ave. 
ALBERTO TRANSFORMER CO.

Call 772-7777

BENCH MACHINISTS
SHEET MITTAL WORKER

5 year experience. Able to read 
lay-out from Blue prints parts 
medium size machinery.

Clybourn-Damen area.
Phone

W. C. BURKHARDT
528-3401

An Equal Opportunity 
Employer.

and 
for

SAVININKAS PARDUODA prie 1% AUKŠTO mūras du butai — 
Marquette Parko geroje vietoje ir 5% ir 4 kambariai. Kabinetu virtu- 
apylinkėje 2 aukštų 17 metų senu-' vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
mo mūrinį namą su 2 butais po 4% zo šildymas. Alum. Jangai. Geležinė 
kambariu. Pilnas beismantas. atski- tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 
ros šildymo sistemos. Kaina tik parko. S17.000.
S43-900- Tel- 434-3210 MIELAM Beverlv Shores, norą blo-

,ku nuo kranto ir buvusios Leonardo
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064 

čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

A. T V O A S 
LAIKRODŽIAI IR 3RAN6ENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST STRIET

Tai.: R&publlc 7-1941
* i ~r

5 year 
prints

IŠNUOMOJAMAS didelis, šviesus 
miegamas kambarys. Gali naudoti 
virtuvę. 906 N. Rockwell St. 2-rame 
aukšte priekyje. Tel. 489-6875.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

528-3401
An qual Opportunity 

Employer.

experience. Work from 
on medium size machinery.
Clybourn-Damen area.

Phone
C. BURKHARDT

MACHINE
ASSEMBLERS

-—= ----
- - X WWTK-.-

T E R B A
Bnngenybėę. Laikrodžiai. Dovanos 

visoms progoms. 
5237 WEST 65rd ST., CHICAGO

Telef. 434-466S
__

Blue ------------ ę

SIUNTINIAI | LIETUVA

Only you 
can prevent 
forest fires I

HELP WANTED — F3MALE 
Darbininkių Reikia

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4S65 Areh«r Ava.

Chicago, III. S0632. Tai. YA 7-5930

A. G. AUTO RFBUtOSRS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
PirmiĮame tome yre 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui S4.tO, o kietuose 

viršeliuose už S6.CG.
Abi knygas jausite, |ei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

P"* ■■ 11 - i ------ m l i

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

i Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kainn 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmoj 
lietuvių kolonijos, Jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. * sff

Norintieji šią knygą Jsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pad^ttl: <

17JV So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILU S060®
r- - .. ....... ............nnnn - - ■ - - ---------—

GIRL FRIDAY
South loop. General office. Phone.
5 days. 40 hours. Good opportunity.

Benefits.
Call 9224724.

SEWING MACHINE OPERATORS 
Exp. in small leather goods, only. 
Steady work, good pay and bene
fits. In air conditioned factory.

VTHON, 5035 N. Western Ave. 
275-8585 after 6 262^5504.

SECRETARY—FILM PRODUCTION 
N. Michigan film production Com
pany needs excellent secretary for 
interesting. challenging. position. 
Typing and Steno required. Good 
salarv and lots of responsibility.

Call JOAN BEUGEN 642-7700

GAL FRIDAY
A “New" growing electronics firm 
on Near South Side is looking for a 
talented young lady to handle their 
tracting and claims function plus 
various other duties in credit depart
ment. Typing, shorthand necessary. 
Call Ernie Wollter, 376-9660.

— Experienced —
SEWINCy MACHINE 

OPERATORS
1240 N. Homan Ave.

3rd Floor
Tel.: 235-6436

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIU NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
351M4 W. 63rd Street, Chicago, III.

< TFL. — 77«RU \
Anicetai Garbačiauske a, tav

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengtu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai SI04 metams automobilio 
Liability aodraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

*-■ ------------------ ----- ------- -----------

M. A. š I M K U S
Real Estate. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745« 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

1 hom:
Call: Frank Zapolis 1 
3208’A W. 95th St.

GA 44654

rWHB flIMI 1

j kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai no 4 kambarius. Centralinis 
gazu ŠHdvmas Nuomos $300 kas mė
nesi. Taksai $356 už 1973 m. Kaina 
$21.750.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTU mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Kametai. Daug 
^ražLi priedu. Garažas. Įrengtas beis
mantas. <41 000.

f APTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didpiis. gprnc s kambarių medinis su 

; garažn $10 ano.
j 6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 

beismantas. Apm 50' lotas. 
Garazac Arti mūsų. $23.000.

4 BUTU MŪRAS Marauette Parko 
riboje. Naujai gazu šildvmas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas.,— 
$36.000.

6 BUTU45 M. MŪRAS. Anie $12.000 
oaiamu. /-Maži taksai. I pietus nuo 
Talman' banko. $81.000.

BARGENAS. 2 aukštų apartam en- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
najamu. Nauiai sutvarkvtas _ beisman
tas. Verta c $68 000 ir daugiau

PALIKIMO MŪRAS atneša S4 000 
’mjmms_ ^ijdymaš/. Mūro
garSzas. Kaina $18.000? ' v ;

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900. f

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

7 M. MŪRINIS 3 butu ir ^ biznio 
natalnu. Kiekyienas vienetas • atski
rai šildomas ir šaldomas. V Gražiai 
įrengtas skiepas. $9*420 'pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo
ir andrauda Investavimas duoda

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
T 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 6«60». Tel.: VI 7-8447

K. E R I N f I S 
CALIFORNIA SUPBR 1GRVICE 
Tai*4mi auto motorai, staMžial, tuna-ups lr t. t.

4324 Sa. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS-, 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE j




