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Vietnamiečiai didžiuojasi

Sovietų valdžia nieko 
apie šią nelaimę ne-

ku važinės po visus unijos sky
rius parodyti nariams, kad uni
joj nėra jokių valdžios varžybų

Socialinio draudimo įstatymas 
numato pakelti pensijas 5 nuo
šimčiais nuo 197 V metų. Mano-

gali privesti prie streiko.
Leonard Woodcock , yra gimęs 

Amerikoje, tačiau jo tėvai bu
vo anglai ir jam teko jaunystė
je gyventi ir mokytis Anglijo-

tymas numato pagerinti Medi
care ir Medicaid programas, kad 
jos tiek nekainuotų'

tarptautinę kritiką dėl jos kari
nio įsivėlimo Egipte. Lėktuvai 
esą reikalingi Izraelio saugumui.

Izraelio pareigūnai skelbia,

♦ 'Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad jis yra prieš Pietų 
Vietnamo daliniu atitraukima

• *iš Kambodijos kartu su ameri
kiečiais. Jis norėtų, kad Saigo
no daliniai pasiliktų Kambodijo- 
je, kol bus pasiekti šio žygio tik
slai. Laird patvirtino, kad Ame
rikos patarėjai ir pagalbiniai da
liniai bus išvežti, kaip numatyta, 
iki birželio 30 d.

pažinti ir atsisakyti žemės ūkio 
kolektyvizacijos. Jei Rusijoje ir 
jos okupuotose žemėse ūkiai bū
tų atiduoti privatiems ūkinin
kams, gamyba tuoj pašoktų 
aukštyn ir valstybė-galėtų eks
portuoti maisto gaminius. Ta
čiau teoretikų užsispyrimas įro
dyti, kad jie teisingi, neleidžia 
jiems griebtis savaime besisiū
lančio sprendimo. Jie toliau lai-

Kambodijos žygis labai pakėlė 
vietnamiečių moralę. Kareivių 
ir karininkų nuotaika labai ge
ra. Jie jaučia, kad jie puola prie
šą, o ne tik nuo jo ginasi, kaip 
Pietų Vietname. Saigono gene
rolai, jų tarpe aviacijos marša
las Ky, yra įsitikinę, kad komu
nistus galima nugalėti ir karo 
lauke.

niuose pančiuose ir perka duoną, 
iš kapitalistinių kraštų.

Kambodijos kareivis, mūšiy pertraukoje, Ilsisi vaiky žaidimo aikšte
lė j e, netoli Phnom Penho. '

Nors Kubos cukraus derlius 
skaitlinėse gražiai atrodo, tačiau 
ekspertai nurodo, kad prieš ko
munistų valdžios atėjimą, 1952 
metais kubiečiai pasiekė 7.22 
mil. tonų cukraus. Tas derlius 
tuo metu buvo nuimtas per 110 
dienų, kada Castro derlius įma
nias jau 280 dienų, šių metų cu
kraus produkcijos kaina esanti, 
didesnė, negu ekonominiai rei
kalavimai. leidžia. Dar nežinia, 
kokią įtaką šių metų didelis der
lius turės ateinantiems derliams.

Visos valdžios priemonės ne
davė vaisių ir didelis derlius ne
džiugina paties diktatoriaus 
Castro. Bus ieškoma kaltininkų, 
jie bus baudžiami, tačiau, stebė
tojų manymu, kalta esanti pati 
sistema.

mas. šią vasarą prasidės defyE' 
bos su auto bendrovėmis dėl 
naujos darbo sutarties. Pramo-

tobusą. Juo važiavę žydų “eks
pertą?’. Visi partizanai laimin
gai sugrįžę į savo bazes.

Izraelid artilerija tuoj po įvy
kio apšaudė kelis Libano kai
mus. Libanas paskelbė, kad ap-

SAIGONAS. — Amerikos vyriausybė pavedė savo ambasa
doriui Saigone Bunkeriui ir vyriausiam karo jėgų vadui gen. 
Abramsui išdirbti su Saigono vyriausybe bendrus pasitraukimo 
iš Kambodijos planus. Pietų Vietnamo vyriausybė jau aiškiai pa
reiškė savo norą pasilikti toliau Kambodijoje ir mušti priešą ne 
savo žemėje, bet kambodiečių. Viceprezidentas Ky, kalbėdamas 
karo mokyklos išleistuvėse, pareiškė, kad Pietų Vietnamas turi 
teisę ir turi jėgų pats vykdyti puolimus Kambodijoje. Kalbėti 
apie reikalą pasitraukti kartu su amerikiečiais “yra kvailos kal
bos”, pareiškė Ky.

buvo sužeisti. Demonstraciją 
rengė studentų-darbininkų koa
licija, tačiau joje dalyvavo apie 
1,000 jaunuolių, darbininkų ne
simatė.
: ’ WASHINGT0NAS. — Izra
elio užsienio reikalų ministeris 
Ebanas pareiškė Washingtone, 
kad Izraelis vis tebelaukia Ame
rikos lėktuvų. Jis prašė Arneri-

YORKAS. — Policija

MASKVA. — Iš Maskvos atė
jo žinia, kad pagaliau buvo su
imtas Andrei Amalrik, drąsus 31 
metų istorikas. Rašytojas, pa
rašęs pagarsėjusią knygą “Ar 
Sovietų Sąjunga išsilaikys iki 
1984 metų?” Apie tos knygos 
mintis jau esame kelis kart ra
šę. Autorius ten įrodinėja, kad 
sovietų imperija, draskoma at
skirų tautybių, netikusio reži
mo vadovaujama ir Kinijos gra
sinama turės iširti dar prieš 
1984 metus.

Pats Amalrikas, jo draugai ir 
užsienio stebėtojai jau seniai 
laukė jo arešto. Už savo raštus 
jis gali gauti “už sovietų valsty
bės šmeižimą” iki 3 metų kalėji
mo. Visi stebėjosi, kad Amalri
kas nebuvo suimtas anksčiau. 
Dėl to net buvo pasklidę gandai, 
kad jis “provokatorius” dirbąs 
kartu su sovietų saugumo orga
nais, Kartu su Amalriku buvo 
suimta ir jo žmona Gisele, kuri 
yra dailininkė.

vo kopija skundo Jungtinėms 
Tautoms, žmogaus Teisių komi
sijai. Trečias Charkovo nuteis
tasis Arkadijus Levinas gavo tris 
metus darbo stovyklos už sovie
tu sistemos šmeižimą.

Valerija Novodvorskaja savo 
parašytą poemą išdalino Krem
liaus kongresu rūmuose, susirin
kusiai žiūrėti naujos operos 
“Spalis”, publikai. Poemoje ji 
dėkoja partijai už viską “ką tu 
padarei ir dabar darai, už melą, 
apgaules ir išdavimą, už šnipus 
ir portretus, už šūvius Pragos 
aikštėje ir už viską, ką tu dar su
naikinsi. Dėkui tau už fabrikus 
ir butus, pastatytus ant senų 
kankinimo kamerų nusikaltimų, 
už šiandienos juodą, suskaldytą 
pasaulį, už mūsų kartų netikėji
mą, už mūsų nusivylimą ir mū
sų tylą. Ačiū tau, partija, už 
ateinančiu karu kulkas”.

HAVANA, —r Kubos diktatorius Fidel Castro pareiškė sa
vo gilų nusivylimą dėl šių metų cukraus derliaus. Jis daug mėnesių 
plačiai garsino, kad šiais metais Kuba turės 10 milijonų tonų 
cukraus. Dabar jis paskelbė, kad derlius nepasieks nei 9 mil. tonų. 
Castro buvo net “Kubos revoliucijos garbę” pastatęs ant to užsi
brėžto 10 miL tonų Meksikos žemės ūkio specialistai jau prieš 
kelias savaites išreiškė abejonę dėl Kubos tikslo. Jie apskaičiavo, 
kad bus gerai, jei Castro gaus 8 mil. tonų derlių.

tvirtins.' Numatoma padidinti 
pajamų sumą, nuo kurios bus 
imami" socialinio draudimo mo
kesčiai iš 7,800 dol. per metus 
pajamų iki 9,000 dol. Kas. antri 
metai, algoms kylant, bus didi
nami ir draudimo mokesčiai irgi 
automatiškai, be atskiro kongre
so nutarimo..

Kongresas nutarė padidinti 
pensininkams leidžiamą šalia 
pensijos uždirbti sumą. Ateity
je pensiją gaunąs galės be pa
vojaus pensijai uždirbti iki S2,- 
000 dol., per metus. Tas duos 
Amerikos pensininkams, kurių 
yra virš 26 milijonų, 475 milijo
nus dolerių naujų pajamų. Naš
liai ir našlės galės gauti savo mi
rusio vyro 100 nuošimčių pensi
jos — visą pensiją — vietoj iki 
šiol gautos 82.5%.

Pensijos bus nustatomos ne 
pagal uždirbtą per 65 metus su
mą, bet pagal uždarbį per 62 
metus. Tas irgi padidins pensi-

Jordane karalius Husseinas pats vairuoja lėktuvus, moka važinėti tankais. Čia jis matomas šaudykloje netoli Am. 
mano, kur jis praktikuojasi šaudyti iš belgu gamybos pistoleto. '

Debesuota, perkūnija.
Saulė teka 5:24, leidžiasi 8

♦ JT sekr. U Thantas kreipė
si į Ameriką ir Sovietų Sąjungą, 
ragindamas sustabdyti branduo
linių ginklų bandymus.

New Yorke 25 metų moti
nai gimė šeši - kūdikiai, tačiau 
visi per 7 vai. išmirė. Moteriškė 
prieš gimdymą vartojo “derlin
gumo” vaistus.

* Britų vyriausybė pasiuntė į 
šiaurinę Airiją dar 750 kareivių.

Kainoms kylant, automatiškai didės pensijos 
WASHINGTON AS. —Atstovų Rūmai priėmė socialinio drau
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kiną, kad ji apribos ,prezidento, 
Nemažas skaičius senatorių j kaip vyriausio ginkluotų jėgų va

tai rezoliucijai pritaria. Kiti aiš-1 do, autoritetą. "IB. •

Arabai puolė 
mokyklos autobusą
TEL AVIVAS. — Arabų par

tizanai prie Libano sienos iš vi
sai arti puolė mokyklos autobu
są, kuriuos izraelitai vaikai bu
vo vežami į pamokas. Autobu
sas buvo sunaikintas, žuvo vai
ruotojas, du mokytojai ir 5 vai
kai. Dar 21 vaikas buvo sužeis
tas, daug jų — sunkiai, šis puo
limas sukėlė Izraelyje didelį. šaudyme žuvo nemažai civilių 
pasipiktinimą. Vyriausybė pa- j daug buvo sužeistų, 
siskundė Jungtinėms Tautoms

Jordane viena arabų par- kad mokyklos autobusas kasdien 
tizanų organizacija pasigyrė, važiuoja tuo pačiu keliu ir ara- 
kad jos partizanai puolė tą au-.bai jo iki šiol neliesdavo.

Bando aišvelninti 
senato rezoliuciją 
WASHINGTONAS. —Baltie

ji Rūmai deda pastangas senate, 
kad būtų sušvelninta rezoliuci
ja, pasiūlyta kelių senatorių, už
drausti ateities karo veiksmus 
Kambodijoje.

Vyriausybė tvirtina, kad se
nato rezoliucija laužiasi į atida
rąs duris, nes prezidentas jau 
nutaręs ir įsakęs iki birželio 30 
d. iš Kambodijos atitraukti vi
sas karo jėgas. Todėl siūloma re
zoliucijos Įžangoje pabrėžti, kad 
senatas siūlo “ryšium su prezi
dento paskelbtais tikslais veng
ti Amerikos jėgų naudojimo 
Kambodijoje” nebeskirti lėšų 
Kambodijos operacijoms po lie
pos 1 d.

Praeityje Kambodijos kara
liai, besivaržydami dėl sosto, pa
sikviesdavo vietnamiečius į pa
galbą. Už tai, paprastai, laimė
jęs karalius turėdavo atiduoti 
Saigonui gabalą žemės.

Amerikos didieji bombonešiai 
Kambodijoje bombarduoja ko
munistų slėptuves džiunglėse. 
Taip daroma numatant, kad iki 
birželio 30 d. kareiviai nesuspės 
išvalyti nuo komunistų visų 
džiunglių ir kalnų.

Pekine princas Sihanoukas pa
reiškė korespondentams savo nu
sivylimą, kad Sovietų Sąjunga 
atsisakė pripažinti jo egzilinę 
vyriausybę, jo laiškas premje
rui Kosyginui dar nebuvo atsa
kytas. Sihanoukas nurodė, kad 
sovietų nepripažinimas labai su
stiprina Lon Nol vyriausybės 
Phnom Penh e poziciją.

nūs su Kambodijos kariuomene. 
Kambodiečių kareiviai esą ne
agresyvūs, mėgstą padidinti 
priešo jėgas. KambodieČiai mėg
sta sėdėti miestuose ir laukti, kol 
komunistai juos puls. Vietna
miečiai eina priešo ieškoti į 
džiungles.

Ilgesnis vietnamiečių pasili
kimas Kambodijoje galėtų pa
kenkti premjero Lon Nol vyriau
sybei, nes Kambodijos žmonės 
vietnamiečių, kokie jie bebūtų, 

‘nekenkia? Kambodijos vyriausy
bės atstovas v korespondentams 
pareiškė; kad kambodiečiai ver
čiau mirtų, bet negyventų viet
namiečių valdomi. Paklaustas, 
kokius vietnamiečius jis turi gal
voje, jis atsakė: visus vietna
miečius.
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“Ačiū tau, partija”
MASKVA— Pogrindinis laik

raštėlis Rusijoje vėl praneša apie 
naujus nepaklusniųjų suėmimus. 
Paskutiniu metu, laikraštėlio ži
niomis, buvo nuteisti keturi as
menys. Visi buvo kaltinami “so
vietinės tėvynės šmeižimu”.

Maskvoje buvo teisiamas 39 
metų darbininkas'Vladimir Ger- 
šuni. Pas jį rasta 20 kopijų laiš
kų, kuriame buvo ginamas ank- 
čiau nuteistas ir į beprotnamį 
uždarytas sovietų atsargos ge
nerolas Piotr Grigorenko, pasi
sakęs prieš Čekoslovakijos oku
pavimą.

Kita Maskvoje teisiama bu
vo 19 metų filologijos studen
tė Valerija Novodvorskaja. Ji 
dalinusi pačiame Kremliuje ei
liuota forma parašytą skundą, 
kad Sovietų Sąjungoje varžoma 
laisvė. Abu minėti “nusikaltė
liai” uždaryti specialioje bepro
čių ligoninėje.

Charkove įvyko du teismai. 
Du inžinieriai: Vladimiras Pono
marevas ir Vladislovas Nedo- 
bora nuteisti trims metams dar
bo stovykloje, nes pas juos ras
ti du dokumentai. Vienas gynė 
generolą Grigorenko, kitas bu-

Iš visų bolševikinių klaidų ir 
nesąmonių viena ryškiausių yra 
sistemos nesugebėjimas duoti re
zultatų žemės ūkyje. Tos pačios 
klaidos, kaip Kuboje, jau seniai 
daromos Sovietųjaąjnngoje, ta- .
čiau užkietėję bolševikai »e^ kos. vyriausybės, kad ji pądėtų

MASKVA. — Prie Kaspijos 
jūros, Sovietų Sąjungoje dideli 
žemės drebėjimai padarė daug 
nuostolių, sugriovė daug kaimų 
Dagestano rajone.' Maskvoje 
kalbama, kad užmuštų buvo tūk
stančiai, 
oficialiai 
pranešė.

NEW 
jėga sustabdė prieš karą nu 
kreiptą- jaunimo demonstraciją dimo reformų įstatymą 343 balsais prieš 32. ’ Paskutinę dieną 
New Yorke. Devyni jaunuoliai, buvo pasiūlytas papildymas, kuris didintų amerikiečių pensijas 

automatiškai, kai pakyla pragyvenimo kainoj šis papildymas 
buvo sukėlęs ginčų ir jis buvo priimtas 233 balsais prieš 144. Opo
nentai aiškino, kad kongresas dabar nebeturės balso pensijų nu
statyme. Iki šiol kongreso nariai ypač rinkiminiais metais mėg
davo siūlyti Įvairių pagerinimų pensininkams,I-tuo tikėdamiesi 
gauti pensininkų balsus per rinkimus. Vyriausybė pasiūlė, kad 
nuo 1972 metų pensijos būtų automatiškai didinamos, jei kainos 
per praėjusius metus pakiltų 3 nuošimčiais. '
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DETROITAS. — Jau paaiškė
jo, kad Automobilių darbininkų 
unijos (U. A. W.3 nauju prezi
dentu bus Leonard Woodcock, 
buvęs viceprezidentas, senas lėk
tuvo nelaimėje žuvusio Walterio
Reutherio bendradarbis. Jis iki j dideliu savo pranašumu, palygi 
šiol vadovaudavo unijos reika
lams General Motors bendrovė
je ir rūpinosi darbininkų, dir
bančių lėktuvų ir erdvės pramo
nėje, reikalais.

Slaptas unijos tarybos balsa
vimas parodė, kad jis gavo 13 
balsų, o kitas kandidatas, vice
prezidentas Douglas Fraser — 
12 balsų. Fraser tačiau pats pa
sitraukė iš varžybų, sakydamas,

♦ Laose ir Vietname buvo nu-,kad unijai Šiuo metu yra labai
mušti penki Amerikos helikop-. reikalinga vienybė ir susiklausy- 
teriai ir vienas jūrų laivyno lėk 
tuvas, ;

♦ Amerikos lėktuvai pėr’klai’
dą apšaudė Pietų Vietnamo da- nė šiemet daro menką biznį, ma
linį Kambodijoje, devyni viet- žiau parduoda automobilių. To- 
namiečiai žuvo, 15 buvo sužeisti. (dėl derybos gali būti sunkios ii

♦ Vakar Jackson, Mississippi, 
buvo laidojamas jaunas negras, 
nušautas policijos prie universi
teto bendrabučio. Laidotuvėse 
dalyvavo daug negrų veikėjų ir 
baltų politikų. Atsargos dėliai je. Jis yra šaltas derybose, kan- 
buvo paruošti Tautinės Gvardi-; trus ir gerai apsiskaitęs. Frezi
jos kareiviai malšinti neramumų, j dentas Kennedy jį labai vertinęs

♦ Policija gavo žinių, kad pa- ■ ir siūlęs jam ambasadoriaus vie- 
ieškomas riaušių kurstytojas tą Pačistane ar Taiwane, tačiau 
Rap Brown yra iš Amerikos pa- Woodcock atsisakęs, 
bėgęs ir gyvenąs Alžire. Naujas prezidentas su savo ar-

♦ Vakar Izraelio ministeris timais pavaduotojais greitu lai- 
Ebanas tarėsi su prezidentu Ni 
xonu ir prašė jo ginklų.

Vokiečių derybos 
nerodo pažangos

KASSELIS. — Vakarų Vokie
tijos derybos šu Rytų Vokietija 
nedovė jokios pažangos. Po ke
turių valandų diskusijų net ne
buvo paskelbtas komunikatas. 
Kol kas dar nenustatyta vieta 
ir laikas sekančiam kanclerio 
Brandto susitikimui su premje
ru Stophu. Demonstracijos prie 
derybų pastato ir Rytų Vokieti
jos vėliavos suplėšymas labai su
pykino komunistų delegatus. Sto- 
phas kaltino Brandtą, kad šis ne
parūpino susitikimui saugios vie
tos. Apie 1,000 policininkų vos- 
vos sulaikė piktą minią, kuri 
bandė įsiveržti į derybų rūmus.

Kancleris Brandtas po dery
bų pareiškė, kad jis įsitikinęs, 
kad buvo surasti keli bendro in
tereso punktai, jie sudarysią pa
grindą ateities" susitikimams. 
Dialogą reikėsią tęsti toliau.

Diplomatiniai stebėtojai sa
ko, kad tol, kol Bona derėsis su 
sovietais ir su Lenkija, šiokias 
tokias derybas turės vesti ir Ry
tų Vokietija. Komunistų dele
gacijos vadas Stoph, nepatenkin
tas, kad Brandtas nenori kal
bėti apie tarptautinį Rytų Vo
kietijos pripažinimą^ pareiškė, 
kad kancleris primena katiną, 
kuris sukinėjasi apie karštos 
sriubos lėkštę.



BENDRUOMENĖS “RINKDIAI”
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdyba kepa instrukci
jas ir siuntinėja apygardoms ir 
apylinkėms. Vyriausioji “rinki
mų” komisija sudarinėja apy
gardų komisijas, apygardų ko
misijos skiria apylinkių komisi
jas, ruošia instrukcijas ir skel
bia ilgiausius sąrašus.

JAV LB Garbės Teismas svar
stė paruoštas instrukcijas ir pri
pažino jas negaliojančiomis, tuo 
tarpu centro valdyba, nekreip
dama dėmesio į teismo sprendi
mą, tariasi ir derasi su tarybos 
pirmininku ir tarybos nariais, 
kad suderintų paskelbtas in
strukcijas ir priimtus nutari
mus. Svarbu, kad tiktai būtų 
pravesti “rinkimai”.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko Apygarda, sudaran
ti apie trečdalį visos JAV bend
ruomenės, svarstė Nainio valdy
bos pravestą akligatvį ir vien
balsiai nutarė pasiųsti Dr. Pet
rui Vileišiui, Bendruomenės Ta
rybos pirmininkui laišką. Kad 
Amerikos lietuviai žinotų, kokius 
“rinkimus” Nainys ruošia, spaus 
diname New Yorko Apygardos 
susirūpinimą rodanti laišką, štai j 
jis: I

JAV Lietuvių Bendruomenės
New Yorko Apygardos 

84-20, 112th Street, Richmond 
Hill, New York, N. Y. 11418 
Tel. (212) 846-3246

New Yorkas, 1970 m. gegužės 2
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos Pirmininkui
Dr. P. Vileišiui

Didžiai Gerbiamas Pirmininke,
Lietuvių Bendruomenės New 

Yorko Apygardos Apylinkių Val
dybų ir LB Tarybos atstovų (gy
venančių New Yorko Apygardos 
ribose) nepaprasto suvažiavimo, 
įvykusio 1970. V. 2 pavedimu, 
priede siunčiame Tamstai to su
važiavimo vienbalsį nutarimą.

Pakeitimai rinkiminėse taisy
klėse įvykę rinkimų pasiruošimo 
darbams įpusėjus, sudarė tokią 
padėtį, kad rinkimų prie geriau
sių pastangų ir norų pravesti 
negalime.

Padėtį ypač apsunkina ta ap
linkybė, kad principinis — rin
kimų-būdo (atstovai paskiriami 
iš anksto prieš rinkimus) pakei
timas ir Garbės Teismo bei Cen- 

■ tro Valdybos nesutarimai su
stabdė visą rinkiminę veiklą.

Mūsų manymu, tokie JAV L.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. T Ola 5 ayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Sį cn i mokama vieny
Jgl — ' investment Ša — certifi-'

/f A estams. Mažiau-acecLOT QSSB3 - šia $5,000
B ar Augiau/

MOKAME NUO 1966 METŲ SPALIO 1 DIENOS
Pinigai Įdėti prieš mėrąsio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi.

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

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

i B. Centro Valdybos ir LB Gar
bės Teismo svyravimai ir tai
syklių painiava dezorientuoja L. 
B. New Yorko Apygardos na
rius- balsuotojus. Kelia abejo
nių ir netikrumą dėl dalyvavimo 
rinkimuose.

IŠ anksto nustatant atstovų 
skaičių New Yorko Apygardai, 
atimamas akstinas kuo gausiau 
dalyvauti šiuose rinkimuose.

Visos Rinkiminės K-jos, pa
skirtos pagal panaikintas rinki
mines taisykles, nustojo galios 
paskelbus naujas taisykles. Rei
kia sudaryti naujas Rinkimines 
Komisijas.

Paskirtoji New Yorko Apy
gardos Rinkiminė Komisija pa
gal panaikintąsias rinkimines 
taisykles yra atsistatydinus ir 
naujos Apygardos Rinkiminės 
Komisijos pagal naujas R. Tai
sykles nėra. Kadangi New Yor
ko Apygardos Rinkiminė Komi
sija, LB Centro Valdybos pave
dimu (C. V. raštas iš 1970.11.23) 
buvo sudaryta New Yorko Apyg. 
Valdybos, kas prieštarauja L. B. 
Įstatų 43 Str., todėl ir dėl šios 
priežasties ji negali teisėtai veik
ti. -

Rinkiminiai kandidatų sąra
šai, paskelbus naujas taisykles) 
taip pat nebegalioja, nes reikalin
gi nauji sutikimai ir būtų ne
tikslu iš originaliai pristatytų 
20 kandidatų sąrašų rinkti.

Neskoningas, lietuvius kirši
nantis ir Yorką žeminantis adv. 
Vaitiekūno pareiškimas per 
“Laisvės žiburio radiją”, sudarė 
tokias bendras sąlygas New Yor
ke, kad balsuotojų nepriprašysi
me prie urnų.

Remdamiesi aukščiau išdėsty
tu prašome1

1. Atidėti rinkimus į LB Ta
rybą iki rudens (spalio-lapkri
čio mėn.).

2. Svarstyti ir patvirtinti nau
jas rinkimines taisykles ir at
stovių rinkimo būdą (atstovų nu
statymas prieš ar po rinkimų).

3. Nustatyti Rinkiminių Apy
gardų skaičių ir ribas.

4. Naujas rinkimines taisyk
les paskelbti bent 2 mėnesius 
prieš rinkimus.

Laukdami iš Tamstos skubaus 
veikimo, v ‘ U '

• Liekame su aukšta pagarba
Aleksandras Vakselis, 

' Apygardos Valdybos Pirm.
Antanas Sabalis, 

Sekretorius

1 A—— _ T7' _ j j
Antano nrausc netekus , VAISTAS NUO BLOGO ŪPO

I Iš pareito šimtmečio viename 
j sename kalendoriuje yra užsili- 
I kęs receptas, kas daryti blogam 
ūpui užėjus:

“Kiekvienas, kas trokšta būti 
garantuotas, kad nepapuis į me
lancholiją, privalo visą laiką ant 
kaklo ant nuausto iŠ asilo plau
kų pasaito dėvėti chrizolitą, o 
tokio neturint dėvėti pakaitalą 
r—7 būtent riešuto kevalą, kurs 
yra kirmij^ėlio išgręžtas. Tą kir-

minėlio skylutę pripildyti gyvuo
ju sidabru ir gerokai užpilti te
palu, kad neiškristų, ir po to rie
šutą apsiūti raudonu kitajaus 
audeklu ir nešioti pasikabinus 
ant krūtinės.

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophie ir Bernice Welicke

UN'oo 6 9706

ANTANAS KRAUSAS

1970 m. gegužės mėn. 2 d. 
Australijoje mirė Antanas 
Krausas. Mirė būdamas 65 me
tų amžiaus. Gimė ir augo Že
maitijoje. H^5 m. baigė Telšių 
gimnaziją. ISiiO m. baigė V. D. 
U. humanitarinį fakultetą. 
Baigęs mokslus, mokytojavo 
gimnazijose. Būdamas moky
toju ėjo inspektoriaus, o vėliau 
vicedirektoriaus pareigas.

Lietuvoje priklausė įvairioms 
organizacijoms. Studentavimo 
laikais priklausė dr. V. Kudir
kos literatūros būreliui, Sima- 
no Daukanto ir Filosofų drau
gijoms, abstinentams, Vegeta
rų draugijai.

Šiauliuose priklaūsė Gyvulių
Globos draugijai ir buvo j°s|> 
sekretorius. Rokiškyje buvo’’ 
moksleivių šaulių būrio vadu. 
Skuode įsteigė skautų, vietinin- 
kiją. Priklausė dr. J. Basana
vičiaus mokytojų ir Lietuvių 
tautininkų sąjungoms.

Velionis buvo ne tik geras 
pedagogas, bet ir žurnalistas. 
Bendradarbiavo visoje lietu
viškoje spaudoje, ne tik rašy
damas, bet ir daug įvairių lei
dinių išleisdamas ar redaguo
damas.

Prof. dr. A. RAMŪNO, Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginių Mokslų 

Fakulteto vicedekano, nauji veikalai:

• DEVELOPMENT OF THE WHO- 
. LE MAN THROUGH PHYSICAL

education...
it:

Išleido Ottawos univers?tetas, 435 
psi. įvadą parašė Avery Brundage, 
tarptautinio olimpinio komiteto pir
mininkas. Prof. J. Maritain pareiš
kė apie šį darbą: “Tai galutinis 
klausimo nušvietimas”.-
• DIALOGE ENTRE ROME ET. 

MOSCOU...
Ekumeninis žvilgsnis į Rusijos ir- 
Eųropos santykius, praieityj, dabar
tyje ir ateityje. Įvadą parašė kar
dinolas Koenig. Išleido Ottawos 
Universitetas. (Prancūzu kalba).
• Iš SUTEMŲ Į AUŠRĄ...
Jame iškeltos naujos mintys apie 
žmogų, tauta ir žmonija kosminiamTai buvo plačios erudicijos iri 

didelių užsimojimų asmuo. j) amžiui auštant. .
Yydūnas buvo jo mokytojas. į Veikalai gaunami:

Jis buvo jo gerbėjas. Prieš po- > UNIVERSITY OF OTTAWA press
OTTAWA, ONT. CANADA

Dref. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

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

N A U JIE N O S
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

VĖL SOVIETŲ IŠRADIMAS
AP iš Maskvos skelbia, kad 

sovietų inžinieriai ištobulinę 
skystas dujas, kuriomis kūre
nant automobilius per pusę su
mažinami nuodingi deguliai.

Tasso žiniomis, tos skystos du
jos pirmiausiai bus vartojamos 
sunkvežimiams.

higher interest
ON SAVINGSM

Wi SWINGS CERTIFICATES 
OF $5,030. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

» SAYINGS CERTIFICATES 
OF $1,000. OR MM

1 YEAR MATURITY

30 BAY NOTICE GOLD EACH
PASSBOOK ACCOUNT

$50.00 mm

REGULAR

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20.000

Merest is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 
pays the highest legal rate of interest on ail savings. Deposits received by the 
10th ©f any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificates 
ere available at rates of 6% and 5%%.
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M.

¥

rą metų A. Krausas lankėsi 
J. A. V-bėse. Teko asmeniškai 
su juo susitikti ir išsišnekėti.

ROCKFORD, ILL 
Mirtis ir vėl apsilankė

J *

John Paled, Sr., Chairman of the Board

UP TO 
820,000.

Trumpai sirgusi mirė namuo- Į Amerikoje būdamas jis lankė 
se Mary Karvelienė-Bendoriūkė, ■ didesnes lietuviškas kolonijas 
išgyvenusi 80 metų, gimusi Illi-Įsu paskaitomis apie Vydūną, 
nois valstijoje angliakasyklų ra
jone gražioje.Benderių šeimoje Į Vydūno raštus, bet, deja, 
Dabar dar gyvi 5 seserys ir 4 tis įvykdyti jam to neleido, 
broliai. Jau yra keli' mirę.

^SAFES' OF'' 
FOUR SAVISGS

Chicago Savings
and Loan Association

1970 PlymoHth-Duste!'

Jo asmeny netekome ne tik 
Su tėvais ąivyko .į Rockfoi:dą jger(y pedagogo, bet ir Nuošir

daus ir tauraus" lietuvio. Savo 
pavyzdingu gyvenimu ir mokė
jimu su visais sugyventi buvo 
visų gerbiamas ir mėgiamas. 
Tai buvo didžios inteligencijos 
ir tolerancijos žmogus, tad su 
visomis geromis ypatybėmis 
pasiliks mūsų atminime kaipo 

i šviesi asmenybė.
Ilsėkis ramybėje toli nuo sa

vo gimtųjų laukų, kuriuos taip 
mylėjai ir jų visad ilgėjais.

Reiškiu užuojautą skausmo 
priblokštai seseriai Marijai Bu- 
lakienei ir artimiesiems.

Algirdas Budreckas

Jis buvo pasinešęs išleisti visus 
mir-

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylių. 
, Pigus leidimas. -•

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

Fiymoulh VaHant
j. Duster 2-Door 

.Cot^e

Filmų artistė Raguel Welch pripa
žinta nauju Amerikos "sekso" simbo
liu. Ji paveiksle' kalbasi Londono 

aerodrome su .kcrespondentais.

prieš 46 m. Buvo linksmaūs bū
do, graži geltonplaukė lietuvaitė, 
atvykusius iš Lietuvos “gryno- 
rius” neniekino, dalyvaudavo šo
kiuose, apsivedė su jaunu, tik 
atvykusiu iš Lietuvos, Karveliu, 
užaugino 2 sūnūs: Viliamą ir 
Kazimierą, išmokino juos gra
žiai lietuviškai kalbėti.

Jos vyras pastatė prie' geros 
gatvės mūrinį^namą, jos noru 
Įsteigė drabužių ir kasdieninių 
reikmenų krautuvę. 'Vyras kele
tą metų kaip miręs. Dabar jos 
sūnus Viliamas ir jo žmona tvar
ko krautuvę.

Į jos laidotuves suvažiavo se
serys, broliai ir draugai, -daugy
bė gyvų gėlių vainikų puošė jos 
karstą ir jos balti plaukai, jau
nas veidas traukė atsilankiusius'. 
Buvo gražios laidotuvės. Palydė
jo į amžiną poilsio vietą Green 
Wood kapuose. Palaidota šalia 
jos buvusio vyro ir kitų jos šei
mos narių.

Reiškiu gilią užuojautą jos sū
nums, sesutėms, broliams, ir gi
minėms. t ’ - žvalgas
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

-

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

J ^/4 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

jj % PER annum

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 .MONTH MATURITY

j44% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

r3r4SMS9.ee


VL. BAKCNASPASTABOS K TOLO
(Nuo Washington, D. C.,

Statistika^
Kas yra statistika — visi ge

rai žino, bet, tur būt, patį ge
riausią jos apibūdinimą turi vo
kiečiai, kurie apie ją sako šitaip: 
melas, didelis melas ir paskui 
statistika (Luege, grosse Luege, 
dann Statistik)... Prisiminė man 
šitai apie statistiką nesenai dai- 
rantis po sostinę Washingtoną. 
Kažkur buvau skaitęs (žinoma, 
statistiką), kad Washington, D. 
C. yra išimtinai juodas mies
tas, kurio gyventojų daugumą 
(arti 80%) sudaro juodoji rasė. 
Kai dabar stebėjau — man at
rodo, kad juodoji rasė sudaro 
ten mažumą... Vėl kitur skai
čiau, kad tame mieste yra mote
rų net 14 kartų daugiau negu 
vyrų. Betgi ir čia pastebėjau, 
kad ten kur kas daugiau vyrų 
negu-moterų — man bent taip 
atrodė. Ar tik vokiečiai nebus 
teisūs statistikos vertinime...

iki Palm Springs, Calif.)
Kur tų lietuvių nėra...

Tikrai, kad jų yra visur, net 
Kalifornijos dykumose... Po la
bai patenkinamos viešnagės Wa
shingtone ir New Yorke, jau ke
lios dienos su žmona “vasaro- 
jame” (110° karštyje) dykumų 
kurorte Desert Hot Springs. Pa
prastai čia lietuvių mažai sutin
kama, nebent tik vieną kitą, žie
mos sezono metu atvykstantį pa
simaudyti ar kad ir tik “paba- 
liavoti”. Bet dabar bevartyda
mas telefono knygą, kurioje jau 
ir mano pavardė įrašyta, žiūriu, 
kad yra net kelios lietuviškos pa
vardės žmonių, kurie jau eilę me
tų čia gyvena. Vienas jų net 
stambus nekilnojamo turto pir
kimo — pardavimo tarpininkas. 
Kiek anksčiau čia vienas lietu
vis turėjo nemažą motelį, bet 
jam mirus — žmona motelį par
davė ir išsikėlė į Los Angeles. 
Vietos pašte galima susikalbėti

ELGETOS DEŠIMTUKO 
VERTĖ

— Te tau dešimtuką, bet žiū
rėk, kad tavo kvapas nedvelktų 
tokia prasta degtine.

— (raudamas po dešimtuką 
negaliu nusipirkti geresnės deg
tinės. C;.;

MASKVA. — Sovietų premje
ras Kosyginas, atsakydamas 
Turkijos ir Eakistano preziden
tams bei Irano šachui į jų laišką, 
pa adė j o toliau duoti arabams 
plačią paramą kovoje su Izrae
liu, kol šis paklausys Jungtinių 
Tautų, sprendimo ir pasitrauks 
iš okupuotų arabų žemių.

, t r ---------------------------- ------------------------•

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Liepcni!LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC. ■
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
Amerikoje veikianti labdarybės organixacija "Salvation Army" pirmą kartą po įsisteigimo 1878 

metais pakeitė savo uniformas. Kairėje sena motery skrybėlė, dešinėje — nauja.

Auo

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60ttt 

PHONE: 25H47I

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

lietuviškai. Mat, viena valdinin
kė prie langelio yra lietuvaitė. 
Kiek toliau, Indio miestelyje, lie
tuvis turi didelį motelį vardu 
“Rūta”.

Čia pat, vos kelių minučių ke
lio, žymusis kurortas Palm 
Springs, kur gyvena tokios 
■žvaigždės kaip Bob Hope, Red 
Skelton, Dean Martin, Elvis 
Presley, Liberacio ir daugelis to
kių kitų. Na, ir mūsų žvaigždu
tė Rūta Lee-Kilmonytė čia turi 
savo vii ūkę, kurioje dažnai pra
leidžia savo liuoslaikį, kurio, kaip 
ji pati sako, nedaug teturi.

“Pastudijavęs” telefono kny
gą, atradau, kad ir Čia, milijo
nierių kurorto vardu žinomame 
Palm Springs mieste; gyvena net 
keliolika lietuvių šeimų: vieni 
verčiasi motelių ar viešbučių iš
laikymu, kiti išnuomoja butus, 
o dar kiti —.pensininkai pato
giai ilsis senatvėje.

•Letuviškų pėdsakų čia yra 
ir daugiau. Prieš eilę metų čia 
buvo atsiųstas lietuvis kunigas 
Klumbys, kuris kunigaudamas 
indėnų kolonijoje, jų parapijai 
pastatė bažnyčią. Ji nors buvo 
ir nedidelė, bet indėnai ja didžia
vosi ir dėl to mylėjo kunigą 
Klumbį, kurį dar ir dabar tebe
vadina Father Colum’bis vardu. 
Kunigas Klumbys jau kiek me
tų iškeltas kitur, jo pastangomis 
statyta bažnytėlė nugriauta, jos 
vieton pastatyta didelė, kuri “in
tegruota”, nes ją lanko ne vien 
indėliai.

Taip — lietuviškų pėdsakų be
ieškant, jų gali rasti visoje pla
čioje Amerikoje: nuo vargingos 
Pennsylvanijos angliakasių lūš
nos iki ištaigingos Palm Springs 
turtuolių vilos...

Kur įsikurti senatvėje?

Grįžęs iš kelionės, kaitinau sa
vo “seną skūrą”. Man labai pa
tinka toks išsireiškimas. Kartą 
nuėjau pas vieną Amerikos lie
tuvį gydytoją, kuris iš viso yra 
labai švelniaus būdo ir man
dagios elgsenos. Tačiau jis ma
ne visapusiškai apžiūrėti norė
damas, pasakė: “kad loską, pa
rodyk savo skūrą”... Po to jau 
praėjo daug metų, bet tą posakį 
vis dar prisimenu su pasigėrė
jimu... Taigi, kaitindamas “skū
rą”, vartau jau pasenuusią spau
dą, kur matau vieną kitą straip
sni apie lietuvių įsikūrimą se
natvėj. Vienas siūlo ten, kitas 
vėl kitur, trečias dar kitur — 
ir taip be galo. Kiekvienas trau
kia savo pusėn, kur jis gyvena 
ir kur jam tinka ar patinka. Vi
sa tai labai puiku, kiekvieno ei
lutėse galima išskaityti lietuvio 
nuoširdumą ir norą padėti — 
patarti. Bet tame yra ir kita 
medalio pusė: kas vienam tinka 
ar patinka ir sveikatos atveju 
priimtina ar net “išganinga” — 
kitam gali būti net žalinga. Vie
nam puiku kalnuose, kitam — 
slėnyje; vėl kitam (kaip, pvz., 
man) “rojus” prie jūros, bet ir 
vėl kitam — dangus dykumoje. 
Vieni nekaip jaučiasi kur oras 
drėgnesnis, bet kiti vėl de j uo
ga, kur oras persausas. Todėl 
labai gerai daro tie, kurie pa
rašo iš įvairių vietų apie tenykš- 
čias klimato sąlygas ir įsikūri
mo galimybes. Bet... kiekvienas, 
kuris sveikatos ar senatvės su
metimais mano persikelti iš da
bar gyvenamos vietos kiton —

pirmoje eilėje turėtų pasitarti su 
savo šeimos gydytoju, kuris ge
riau negu kas kitas galės patar 
ti, koks klimatas kuriam asme
niui priimtiniausias.

Aš pats savo, laiku, prieš apie 
20 metų, tiesiog iš Europos pate
kęs Kalifornijon, mūsų spaudo
je raginau lietuvius keltis Kali
fornijon, nes čia klimato sąly
gos geresnės negu Amerikos Ry
tuose. Bet tai buvo tada, kai 
mes visi buvome 20 m. jaunesni, 
dar “kojų nesušilę” šiame kraš
te ( turiu galvoje “dypukų” ban
gą) ir nesurišti- su jokia vieta
— kiek tai liečia kokią nors ne
kilnojamą nuosavybę, pvz. na
mus. Sutikau Kalifornijoje ne 
vieną pasinaudojusi mano infor
macija ir Kalifornijon persikėlu- 
sį. Ne vienas jų ne tik gerai įsi
kūrė ekonomiškai, bet puikiai 
laikosi ir sveikatos atžvilgiu. Bet 
dabar, po 20 metų, aš nereko
menduočiau tiems, jau 60 ar 70 
metų sulaukusiems “naujaku
riams” dar kartą kur nors “kur
tis”, jei jie, sakysime, tokioj Či
kagoje, Detroite, Clevelande ar 
New Yorke tiek laiko išgyveno 
sveiki, laimingi ir turtingi... Pa
staraisiais keliais metais yra bu
vę atsitikimų, kad jau senyvo 
amžiaus sulaukę žmonės, likvi
davę nuosavybę kur nors Čika
goje ar New Ydrkfe, persikėlė Ka
lifornijon ir pabuvę porą me
tų, — grįžo atgal, nes Kaliforni
jos klimatas ir visa aplinka jiems 
“neišėjo į sveikatą”. Tokių at
sitikimų, sekdami mūsų spau
dą, galime rasti (tiesa, labai ne
daug) ir Floridon ar Arizonon 
persikėlusių terpe. Senatvė at
neša kiekvienam tam tikrų rei
kalavimų, su kuriais reikia skai
tytis ir dėl to ieškant vietos kur 
praleisti gyvenimo saulėlydį — 
nereikėtų pasikliauti bendro
mis informacijomis, bet pirmoje 
vietoje pasitarti sų savo šeimos 
gydytoju.

Tai vienur, tai kitur buvo dis
kutuojama lietuviško kaimo stei
gimo reikalas, čia Kalifornijo
je prieš porą metų toks klausi
mas gana neblogoje formoje bu
vo iškeltas tuolaikinio Bendruo
menės pirmininko atsišaukime 
visoje mūsų spaudoje (lietuviš
koje), Vėliau buvo skelbiama, 
kad jau turima net kelių šimtų 
tūkstančių dolerių vertės pasi
žadėjimų tokiam kaimui kurti, 
nes jame galėtų burtis lietuviš
koje aplinkoje senatvę praleisti 
norintieji lietuviai. To plano ini
ciatorius, kiek, vėliau, viename 
lietuvių baliuje Los Angeles 
mieste, to baliaus rengėjus svei
kino jau nebe ‘lietuviško kaimo”
— bet “miesto” vardu... Kur vi
sa tai yra? Po žeme ar mėnuly
je? Ar tai nebuvo tik iniciato
riaus vaizduotės padaras — lie
tuviškas blefas...?

Lietuvis aiškina įstatymus

Prieš išsiūdamas šį laišką 
“Naujienoms”, vartau dar pasku
tinę Palm Springs dienraščio 
“The Desert Sun” (No. 242 š. m. 
gegužės mėn. 16 d.) laidą, kur, 
mano nustebimui, matau nuo
traukoje pažįstamą veidą ir lie
tuviams gerai žinomą vardą. Bū
tent, atskirame straipsnyje — 
pranešime apie Kalifornijos Sąs
kaitininkų Sąjungos (Society of 
California Accountants) dyku
mų skyriaus (Desert Chapter)

susirinkimą gegužės mėn. 21 d. 
Palm Springs Desert Kahn vieš
butyje. Sakoma, kad tame susi
rinkime pranešimą darys "J. 
Krancus, kuris yra narys “Pu
blic Accountant Administrative 
Committee to State Board of Ac
countancy”. Jo tema; “Selected 
Highlights of 169 Changes in 
the Tax Reform “Act”. Susirin- 
kiman kviečiami ne tik specia
listai “public accountants”, bet 
ir advokatai su savo svečiais.

JACK KRANCUS

Džiugu matyti, kad J. Kran- 
čius savo srityje įkopė Į tokią 
aukštą poziciją. Jis gyvena Long 
Beach mieste ir savo laiku ga
na aktyviai ten reiškėsi lietuviš
kame gyvenime, nuo kurio nėra 
atitrūkęs ir dabar.

Palm Springs, Cal.
5.18.70

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 

‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

V

4 jį i 4 ■*.

Ypatinga jūrų žole
ištraukta iš Jūros prie Norvegi
jos krantu ir perdirbta j table
tes KELP-KARBON. Tai yra 
turtinga natūraliais vitaminais 
ir turinti savyje 60 mineralų, o 
ypatingai jodo. Jei kūne yra 
sfoka tu sudėtinių dalių, žmo
nės jaučiasi pavargę, nerviški, 
turi blogą virškinimą, yra lin
kę įvairioms infekcijoms ir ligoms. Ypatingai kei
čiantis orui ir esant šalčiui pradėkite imti KELP - 
KARBON, kad sustiprintumėte organizmą prieš vi
sokias ligas. Svarbu tuos vaistus imti kasdien. 
KELP-KARBON suteiks vaikams sveikatos, o suau

Kaina už benką $5.00, 3 bonkos — $13.50.

Dr. Michaels
N. D.

gusiems grąžins jėgas ir jauną išvaizdą. Be natūralaus jodo ir mine- 
ralų, negalima išlaikyti geros sveikatos.

□ Kelu-Karbon — Jūrų mineralai ir vitaminai yra 
būtinai reikalingi sveikatai ... 1 btl. — $5.00, 3 btl. — $13.50

□ Vaistažolė N. 18 Nuo raumenų reumatizmo.............. Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. 11 Pūslei ir inkstams .......................... Dėžutė $2.25
□ Tabletės Inkstams ir pūslei ......................................... Butelis S3.75
O Vaistažolė N. 20 Nervams ......................................... Dėžutė $2.25
□ Vaistažolė N. 16 Kepenims ir tulžiai ...................... Dėžutė S2.25
□ Chinątus vaistažolė (skystimas) Kepenims ir tulžiai ... . Butelis $4.89
□ Vaistažolė N. 31 Nuo vidurių išpūtimo ir- virškinimui Dėžutė $2.25
□ Vaistažolė N. 17 švelnus vidurių išvalymas —........... Dėžutė $1.95
□ Vaistažolė N. 340 Moters periodų pasikeitimui ___ Dėžutė $3.00
□ Vaistažolė N. 10 Nuo bronchinės astmos —-............. Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. 100 Vyriškumui sustiprinti .............. Dėžutė S3.00
O Vaistažolė N. 9 Nuo odos išbėrimo __ —......... ....... Dėžutė $3.89
□ Cukrinė — Arbata BI-BE-TIC ....... . ............. Dėžutė $2.60
□ Vaistažolė N. 40 Nuo kraujo spaudimo —............. Dėžutė $3.00
□ Žyme-Aids Nuo nervų, vidurių išpūtimo ir virškinimo Tabl. $4.89

"B. - M. - B " (SKYSTIMAS)
Sudarytas iš parinktų sveikų gyvulių kaulų smegenų. At
stato naujus raudonus kraujo rutuliukus. Sustiprina krau
ją. Taip pat padeda suvaliusiems ir turintiems anemiją. 
Stiprindamas kraują, atstato jėgas. Puikiai tinka vaikams.

Butelis $4.85 — 3 buteliai $13.00.

Siųskite užsakymus su money order ir *dar pridėkite prie kiekvieno 
siunčiamo dolerio 10 centų siuntimo išlaidoms.

DR. MICHAEL’S HERB CENTER
1223 N. Milwaukee Ave., Chicago, Hl. 60622

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000^

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

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

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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0 mes štai ką norėtume pridėti
Draugo redaktorius tik ką praėjusio ketvirtadienio, 

geg. 21 d., numeryje parašė įžanginį, pavadintą “Laisvė, 
darbas ir dirbtiniai protestai”, šiame įžanginiame re
daktorius pasakoja marijonų dienraščio skaitytojams, 
kaip kiekvieną dieną Amerikoje Į darbą išvažiuoja arba 
išeina 60 milijonų darbininkų, sudarančių tyliąją krašto 
gyventojų daugmą, neturinčią laiko demonstruoti nei už 
vyriausybę, nei prieš ją.

Tame pačiame rašinyje jis primena iš okupuotos Lie
tuvos ateinančias žinias apie organizuojamus darbininkų 
protestus pries Ameriką ir “agresingą” Amerikos užsienio 
politiką. Jis atpasakoja, kaip viename fabrike lietuviai 
darbininkai priversti klausyti melų apie Amerikos kolo
nializmą, o kitame priimamos rezoliucijos, remiančios 
Maskvos “taikos” politiką. Vienoje vietoje darbininkams 
pasakojama apie Amerikos gyventojų skurdą ir alki, o 
kitoje vietoje Amerikos kapitalistai, norėdami palaikyti 
aukštas kainas, degina bulves.

Įžanginio autorius piktinasi tokia rusų politika ir 
sako, kad didesnės vergijos nėra, kaip Sovietų Sąjungo
je. Brežnevas taip pat tvirtinąs, kad kapitalizmas jau 
baigia atgyventi savo dienas, bet tas pats Brežnevas pra
šė Fordą pastatyti rusams sunkvežimių dirbtuvę. Ko
munistų redaguojami laikraščiai kalba apie Amerikoje 
vykstančias demonstracijas prieš vyriausybę, bet nutyli 
tokias žinias, kurios reikalauja mušti komunistus iki 
pergalės. Sovietų spauda neskelbia, kad New Yorke dar
bininkai pasisakė prieš miesto merą, Įsakiusi nuleisti iki 
pusės stiebo vėliavas ir tuo pareikšti užuojautą nukentė- 
jusiems demonstrantams.

Visa tai papasakojęs, Draugo redaktorius šitaip rašo:
“Komunistai stengiasi sukurstyti ne darbinin

kus, bet studentiją ar inteligentus, kad darbininkų 
vadais būtų tie, kurie nė lašo prakaito nėra išlieję; 
kurie iš neturėjimo ką veikti demonstruoja prieš 
JAV vyriausybę, ginančią Ameriką nuo didžiausio 
darbininkų priešo komunizmo. Vykstant Sovietų 
Rusijoje priverstiniems darbininkų mitingams, ku
riuose niekinama Amerika; vykstant neatsakomin- 
gų jaunuolių riaušėms Amerikoje, galima pasidžiaug 
ti Amerikos darbininkais, bežygiuojančiais su darbo 
rūbais ir apsaugos šalmais New Yorko gatvėmis ir 
dainuojančiais %TSA, all the way”, kas lietuviškai

trims mėnesiams________ $5.00
vienam mėnesiui ________ $1.75

Kanadoje:
metams_____________ . $20.00

'* pusei metų____________$11.00
vienam mėnesiui  ______ $2.00

Užsieniuose:
metams______ _____ ,____$21.00
pusei metų ________ _____$11.00
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai, ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Atsimmimy pluošta!APIE DR. PIJŲ GRIGAITI
P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)

Koks buvo Naujieną redakto
rius su savo bendradarbiais?

Iš jo pasisakymų spaudoj prieš 
klaidas, dažnai paliečiant ir as
menis, daug kam atrodė, kad jis, 
Dr. P. Gr., yra labai .status, net 
šiurkštus.

Iš tikrųjų gi jis toksai nebu
vo, ypač gi santykiuose su savo 
(Naujienų) bendradarbiais.

Man teko (ir tenka) bendra
darbiauti kone visų srovių spau
doje, turėti susirašinėjimus 
su įvairių laikraščių redakto
riais. Visi jie, išskiriant gal tik 
Draugo dabartinį redaktorių, bu
vo (ir yra) man švelnūs, taktiš
ki, net draugiški, bet tokio, koks 
buvo man (aišku, ir kitiems Nau

reikštų — visomis jėgomis už Ameriką. Ir ką mes 
prie to begalėtume bepridėti (?)” ("Draugas”, 1970 
m. geg. 21 d., 3 psl.)
Minėto Įžanginio redaktorius tiek susižavėjo kvailus 

demonstrantus išvaikiusiais darbininkais, kad jis net nie
ko prie to negalėtų, kaip jis sako, bepridėti. Jeigu jis ne
gali, tai mes jam padėsime. Mums atrodo, kad neužtenka 
vien žavėtis prieš komunistus ir jų bendradarbius pasi
sakiusiais darbininkais, bet vertėtų prie jų vedamo darbo 
prisidėti. Mums atrodo, kad Draugo redaktorius tikrai 
galėtų arba būtų galėjęs tai padaryti, štai pora atsitikimų:

Amerikos Lietuvių Tarybą suorganizavo ne rusai ir 
ne infiltruoti sovietinio imperializmo agentai, bet laisvo
je Amerikoje gyvenantieji lietuviai. Organizatorių tarpe 
buvo ilgametis Draugo redaktorius. Ilgus metus jis ėjo 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko pareigas, o da
bar yra josios garbės pirmininkas. Kiti katalikai arba jų 
paskirti žmonės užima atsakingas. Amerikos Lietuvių Ta
rybos vadovybės pareigas. Sovietų valdžiai pradėjus 
siųsti dainininkus į Ameriką, kad galėtų pasipinigauti ir 
sukelti ginčus laisvųjų lietuvių tarpe, Amerikos Lietuvių 
Taryba, kurios sekretorium yra marijonams artimas ka
talikas, paruošė Įspėjimą Amerikos lietuviams. Įspėji
mas patarė lietuviams nenešti pinigų, labai reikalingų 
sovietinę propagandą vedančiai mašinerijai. Draugo re
daktorius minėto Alto Įspėjimo nepaskelbė. Jis labai 
blogon padėtin padėjo Alte dirbančius katalikus, o ir 
pate neateistojo greta tų New Yorko darbininkų,, pasi
ryžusių eiti “USA — all the way ’. Kol katalikų žmonės 
dirba Alte, tai Draugo redaktorius privalėtų skelbti 
Alto Įspėjimus.

Praeitais metais Chicagon buvo atvažiavusi laiškų ir 
laikraščių cenzūroje dirbantį jaunų vyrų grupė, pasiva
dinusi Įvairiais menininkų, žurnalistų ir literatų vardais. 
Titulus jie galėja prisisegti labai nekaltus, bet kiekvienas 
jų dirbo okupantui. Jeigu Draugas taip žavisi prieš 
komunistus kovojančiais New Yorko darbininkais, tai 
kuriais sumetimais Draugo leidėjai kvietė pas save tuos 
:iš okupuotos Lietuvos atsiųstus “menininkus”? Kodėl 
iki šio meto apie tą vizitą nepranešė savo skaitytojams?

Neužtenka žavėtis prieš komunizmą kovojančiais 
darbininkais. Reikia padėti didelei lietuvių daugumai 
organizuotai tą kovą vesti.

jienų bendradarbiams) Dr. P. 
Grigaitis, tai dar neturėjau.

Turiu visą krūvą Dr. P. Gri
gaičio laiškų, ir visi jie vienas už 
kitą švelnes.' i, man mielesni.

Viename jis, žiūrėk, giria ta
vo mintis, skelbiamas spaudoje, 
kitame gražiai atsiliepia ir, sa
kyčiau, visai neužtarnautai, net 
perdėtai giri;, tavo asmenį ir ge
bėjimus spaudoje rašyt. x

Žinoma, aš tų pagyrimų nie
kuomet nepi imdavau, kaip tik
rai užsitaįnautų, nes aš žinau 
savo gebėjimų ribas ir savo tų 
straipsnių vertę (jie nėra nei to
buli, nei labai geri — negaliu 
duoti geresni ų, kaip galiu...), bet 
vistiek švelnūs, gražūs, tave 
“paglostantieji” redaktoriaus žo
džiai spaudos bendradarbį veikia 

maloniai ir paskatina toliau spau
doje rašyti.

Kaip Dr. P. Grigaitis gerbda
vo savo bendradarbių pasisaky
mų laisvę?

Jis leisdavo savo bendradar
biams Naujienose laisvai rašyt, 
kaip reikalauja jų sąžinė, jų do
riniai, teisiniai ir kiti įsitikini
mai. Jei su kurio bendradarbio 
teigimais ar samprotavimais ji
sai nesutikdavo, tai, kito minčių 
nežalodamas, straipsnių nebrau
kydamas (ką pvz. Draugo redak
torius daro), jis duoda šalia sa
vo samprotavimus ir pareikštų 
minčių kritiką. Tą ir dabartiniai 
Naujienų redaktoriai daro, ir tai 
yra labai gražu, derinasi su mo
rale, ypač gi su žurnalistine eti-

Ir aš, būdamas tikintis ir sa
vo tikėjimą praktikuojantis ka
talikas, esu paskelbęs Naujieno
se daug krikščioniškosios min
ties straipsnių, Dr. P. Grigaičio 
ir jo pavaduotojų bei įpėdinių vi
sai nevaržomas. Aš todėl ir jau
čiuosi Naujienose, “kaip namie”, 
geriau ir laisviau, negu katali
kiškuose spaudos organuose, kai 
į juos rašau.

Kokios intelektualinės jėgos 
buvo mūsų Dr. P. Grigaitis?

Jis buvo tikrai plataus ir gi
laus proto vyras. Tą aš mačiau 
ne tik iš jo straipsnių Naujieno
se, bet ir iš susirašinėjimo su 
juo. ■ ■

Pereitų metų (1969) pradžio
je aš panorau padiskutuoti su 
juo, kaip teisininku, teisinės pro
blematikos temomis, ypač gi te
ma, kurią esu nagrinėjęs 1968 
metais savo paskaitoje Chicagos 
liet, teisininkų suruoštame Va
sario 16-sios minėjime, būtent: 
“Lietuvos valstybės atstatymas 
teisės šviesoje”.

Aš ta teisine problema susi
rašinėjau ir diskutavau su juo 
net kelis mėnesius, kone iki jo 
mirties (paskutinis jo laiškas 
buvo rašytas porą savaičių prieš 
jo staigią mirtį).

-Mačiau, kad mano diskusinin- 
kas jau pavargęs, išsekęs jėgas, 
ką jis ir pats man savo pasku
tiniame laiške pripažino (dėl to 
aš jam ir pasiūliau diskusiją nu
traukti), bet toje teisinėje dis
kusijoje vistiek jis buvo dar gy
vas, drąsus ir Įdomus. Aiškiai 
matėsi jo didelė intelektualinė 
jėga, jo didelis, gilus ir platus, 
tegul jau ir normaliai (dėl senat
vės) kiek pavargęs protas.

Kas padarė Dr. P. Grigaitį gi
liai, plačiai galvojančiu ir tiks
liai, preciziškai savo mintis reiš
kiančiu intelektualu, geru teisi
ninku?

Didelę intelektualinę jėgą jis 
turėjo, aišku, iš prigimties, kaip 
ir visi jo broliai kunigai, moks
lų daktarai ir profesoriau

Toliau, manding, daug jam bus

Gegužės 17 d. į Šv. Jurgio pa
rapijos salę Bridgeporte apie 4 
vai. prisirinko daug viešnių bei 
svečių, atvykusių net ir toli
mesnių vietovių, kaip Beverly 
Shores, Ind., Marquette Parko 
ir kt. Lituanistinės mokyklos 
Tėvų Komieteo pirmininkė ak
torė Stasė Kelečienė, atidary
dama abiturientų išleistuvių ir 
Motinos dienos iškilmingą su
eigą, sukvietė į prezidiumą gar
bės svečius: LB švietimo Ta
rybos pirm. Joną Kavaliūną, 
kun. dr. Andrių Baltinį, LB. 
apyl. pirm. P. Būgą ir 6uv. mo
kyk E. Spačkauskienę.

Trumpu žodžiu mamytes ir 
abiturientus pasveikino Litua
nistinės mokyklos vedėja mo
kyt. Magd. šulaitienė, ilgiau 
apsistodama prie išleidžiamų 
4 abiturientų: St. Vysčiaus, A. 
Šurnos, M. Bihtavičiūtės ir R. 
Miniotaitės; pažymėdama, kad 
vienas pirmuoju baigęs Antanas 
Šurna savo rašto temoje teigia, 
jog jis pamilęs lietuvių kalbą, 
visada su draugais lietuviškai 
kalbąs ir iki mirsiąs vartosiąs 
tėvų kalbą.

Jonas Kavaliūnas, dėstąs vo
kiečių kalbą amerikiečiui aukš. 
mokykloj, sveikindamas abi
turientus, sakė, kad iš savo 
praktikos žinąs ir autoritetai 
teigią, jog pirmiausia reikia 
pramokti tėvų-kalbą, o vėliau 
ir kitos kalbos lengviau duoda
si išmokti; džiaugėsi šia lit. 
mokykla ir žadėjo ją paremti.

Kun. dr. A. Baltinis ragino 
mokytis daug kalbų, nes kal
bos padeda mokslo pažangai.

P. Būga, pasveikinęs baigu
sius, Tėvų k-to vardu įteikė

davusi ir augštoji mokykla, ypač 
gi Berno (Šveicarijos) univer
sitetas, kur jis baigė teisių mok
slus ir dar pora metų studijavo 
filosofiją. -

Įsidėmėtiną tai, kad Dr. P. 
Grigaitis, kaip jis pats man sa
kė, klausėsi Berno universitete 
žymaus, pasaulyje išgarsėjusio 
šveicarų teisininko, kodifikaci- 
jos genijaus Eugen Huberto (g. 
1849 m. birž. 13 d., mirė 1923 
m. bal. 23 d.) paskaitų, tiesiog 
žavėtina, tikslia, precizine ir kar
tu lengva, visiems (net ir ne- 
teisininkams) suprantama kal
ba suredagavusio Šveicarijos ci
vilinių įstatymų kodeksus (OR 
ir ZGB). Eugen Huber, tikriau
sia, mūsų Dr. P. Grigaičiui daug 
davė — išmokė jį logiškai, tei
siškai galvoti ir tikslia teisine 
kalba reikšti mintį.

štai, koks buvo mūsų Dr. P. 
Grigaitis, kurio metines dabar 
švenčiame!

(Pabaiga)

Abiturientu išleistuves ir
Motinos minėjimas

jiems po storą liet knygą. Prof.
B. Račkauskas, Šios mokyklos 
įkūrėjas, papasakojo sunku
mus, kai, prieš 20 metų pradėjo 
ją organizuoti.

E. Spačkauskienė sveikino 
mamytes gana ilgu eilėraščiu. 
St. Kelečienė mokyklos vedėjai 
seselei Marlenai Petruškaitei, 
įteikė simbolinę dovaną — Rū
pintojėlį, su berželiu, klėtele.

Buvo išpildytas A. Kirvaity- 
tės montažas su eilėraščiais, 
dainomis kanklių akordam pri
tariant. Toliau sekė eilėraščiai. 
Deklamavo: V. N. ir T. Bilita- 
vičifitės, R. Šmaižytė, V. Malio- 
rytė, M. ir L. Kelečiai. Savo 
parašytą rašinėlį, skirtą moti
nai, paskaitė 6 sk. .mokinė Aldo
na Nakutytė.

Choras, vad. ir akordeonu 
pritariant V. Bilitavičiui, gra
žiai padainavo 4 liaudies dai
nas: Pas Motinėlę, Vaikščio
jau, Aš atsikėliau, Pasėjau Do
bilą. Sulaukė gausių katučių, 
mes dainos tikrai buvo links
mos, nuotaikingos.

Toliau sekė tautiniai Šokiai, 
vadovaujant Ritai Bilitavičiū- 
teif Gyva taras ir Vėdaras, gra
žiai šoko ansamblio mažieji. 
Gi vyresnių klasių mokinės gy
vai pašoko Dzūkų Polką bei 
Malūną, sulaukdamos karštų 
katučių. Pranešėja buvo Gra
žina Bičiūnaitė. Ji savo užda
vinį vykusiai atliko. Visiems 
padėkojo už programos išklau
symą ir pakvietė prie vaišių 
stalo ir savo laimę dovanų pa
skirstyme. Svečių tarpe buvo 
kun. Makaras, seselė Delija, 
P. Macianskis, dr. Nakutienė, 
Survilienė, Bilitavičiai, šmai- 
žiai, Žeimienė ir kt. Viešnia

Anglijoje arklys nustebęs, žiūri. į lan
koje patiktą moterišką rankinuką ir 
ant jo sėdinčią papūgėlę. Jos savi
ninkė buvo netoli, ji padarė ir šią 

nuotrauką.

ST. TRINKA

ATSIMINI M AI
4
Papasakojo, kad kai tik jis nueina miego
ti, tai kas tai pradeda i jo tarnaitės langą, 
lubas ir sienas baladoti. Tarnaitė prade
danti klykti ir ji su šeima prikelianti iš mie' 
go. Kai jis atsikėlęs nueinąs Į tarnaitės 
kambarį pažiūrėti kas atsitiko, tai viskas 
nurimsta. Bet kai jis atsiguląs i lovą ir no
ris miegoti, tai baladojimas ir tarnaitės 
klyksmas pasikartoją, ir vėl jį prikelia iš 
miego.

Kadangi toks baladojimąsis tesėsi apie 
savaite laiko, prašė įvyk; ištirti. Kai pa
klausiau, kad gal jo tarnaitė pati tuos bala- 
dojimus daro, užtikrino, jog tai yra ne jos 
darbas, nes ji esanti patikima mergaitė, 
baigusi gimnaziją ir turinti dėdę kunigą 
Panevėžio mieste.

Kai juokais paklausiau, gal tai daro 
koks žmonos draugas, jis užpyko ir pasakė, 
jog jo žmona draugų neturinti. Įtarė, kad 
tai gali daryti keli asmenys, kuriuos jis 
buvo kiek griežčiau nubaudęs.

Tačiau patikrinus Įtarimas nepasitvirti
no. Vėliau Įtarė, kad tai gali daryti jo kai- 
mynės žydės tarnaitė. Klausinėjama toji
prie kaltės neprisipažino. Dvi šventos ra- į kuris vedė šią kvotą raštinėje nebuvo, tai
myljės pajirašė, kad žyde savo tarnaitę at- j pasiunčiau policininką, kad abi tarnaites
leistų ir jos vieton priimtų kitą. Tačiau tas . atvestu į raštinę.
nieko nepadėjo, nes baiadojimas tęsėsi ’ Klausinėjama teisėjo tarnaitė papasa-
toliau. į kojo, kad ji kieme kalbėjo su žydės tarnai-

Buvo pasiųstas vienas policininkas da- ; te apie koki tai reikalą. Gi paklausta žydės
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boti, ar kas nors neateis tų šposų krėsti. 
Kai policininkas dabojo, tai triukšmo ne
buvo ir teisėjas galėjo ramiai miegoti. Bet 
kai tik kokią naktį policininkas neateidavo, 
tai baladojimas pasikartodavo. Teisėjas 
pradėjo net gauti grasinančius laiškus, 
kuriuose tarp kitko buvo rašoma: “Pasi
ruošk mirčiai, nes ilgai nebegyvensi”.

Kitame laiške buvo parašyta: “Manai 
jog aš esu durnas ir ateisiu tave žudyti, ka
da policininkas ant žolės sėdi. Ne, aš taip 
nedarysiu. Aš padarysiu taip, kad tu šal
to vandenėlio atsigersi ir nusprogsi”.
Tokių grasinnčių laiškų teisėjas gavo 10. 
Jie buvo parašyti spausdintomis raidėmis 
ant išplėštų iš sąsiuvinio lapų. Kadangi 
velniai laiškų nerašo, tai buvo aišku, kad 
juos rašo koks nors nežinomas asmuo.

šis Įvykis buvo pavestas aiškinti vienam 
iš mūsų Įstaigos viršininkų, bet jam nepa
vyko išaiškinti, kas tuos baladojimus da
ro ir laiškus rašo. Praslinkus kuriam laikui 

į teisėjas paprašė, kad aš papildomai ap- 
Į klausčiau jo tarnaitę, nes ji nebenorinti 
< pas ji tarnauti ir norinti grįžti į Panevėžį 
Į pas savo dėdę kunigą. Tarp jos ir naujai 
Į pasamdytos žydės tarnaitės kilęs koks tai 
1 nesusipratimas. Kadangi to valdininko,

jog 
nekalbėjusi,

tarnaitė tai griežtai paneigė, ir pasakė, 
ji su teisėjo tarnaite visai 
nes šeimininkė jai uždraudusi kalbėti sa
kydama, jog pas teisėją per naktis kokie 
tai velniai baladojasi. Tad jei kalbėsianti, 
tai turėsianti nemalonumų.

Buvo aišku, kad teisėjo tarnaitė meluo
ja. Man kilo Įtarimas, ar tik ne ji pati tuos 
baladojimus daro ir ar ne ji tuos grasinan
čius laiškus rašė. Kad tai patikrinus, pa
klausiau koki mokslą ji yra baigusi ir ar 
moka spausdintom raidėm rašyti. Atsakė, 
kad yra baigusi gimnaziją ir kad spausdin
tom raidėm rašyti moka. Tada paėmiau iš 
kvotos rašytą teisėjui grasinantį laišką ir 
padavęs jai lapą popieriaus, paprašiau, 
kad ji parašytų kelias eilutes tų pačių žo
džių, kurie buvo parašyti grasinamame 
laiške. Jai baigus rašyti, pamačiau, kad jos 
braižas ir parašytų raidžių formos atitin
ka kaip du lašai vandens. Tada paskambi
nau teisėjui ir paprašiau, kad jis ateitų į 
mūsų raštinę, nes pagavau velnią, kuris 
jam nedavė miegoti, ir rašė grasinančius 
laiškus. Patikrinus jo tarnaitės krepšį, ku
riame ji laiko savo rūbus, buvo rastas są
siuvinis, iš kurio ji išplėšusi lapus rašyda
vo teisėjui grasinančius laiškus. Kai rašė 
paskutini grasinantį laišką su kietu paiše
liu, tai jo turinys atsispaudė ant likusio są
siuvinio apačioje buvusio lapo ir jo turinį 
buvo galima perskaityti. Matydama, kad 
yra pagauta ir nebėra tikslo meluoti, ji pri
sipažino esanti kalta. Paklausta, kodėl tai 
darė, pasakė, jog dariusi tai šposaudama.

Jai patikę, kad policininkas per naktį sė
dėdavo jos kambary ir laukdavo, kada 

vaiduoklis pradės baladotis į langą ir į šie- nes žinojo, jog bolševikam atėjus jų kai-
ną. •

Už grasinimą teisėjo gyvybei ji Šiaulių 
Apylinžės teismo nubausta 3 mėnesiams 
kalėjimo lygtinai. Tai yra, jeigu bėgyje 
vienų metų kito nusikaltimo nepadarys, 
tai bausmės atlikti nereikės. Jai buvo pa
siūlyta Šiaulius apleisti. Po to teisėjas galė
jo ramiai miegoti. Be to, paaiškėjo, kad 
ji yra baigusi tik pradžios mokyklą ir jokio 
dėdės kunigo Panevėžio mieste neturi.

BOLŠEVIKAI OKUPUOJA LIETUVĄ

1939 metais, po Lenkijos pasidalinimo, 
Hitleris su Stalinu sudarė vadinamąjį “Vel
nio Paktą”, kurio pasekmėje Lietuvoje 
Įsteigė savo bazes, .kitaip sakant, įvedė į 
Lietuvą “Trojos Arklį”, kad, atėjus pato
giam momentui, galėtų užimti visą Lietu
vą. Praslinkus nekuriam laikui bolševikų 
vyriausybė Įteikė Lietuvos vyriausybei ul
timatumą, kad būk tai Vilniaus mieste, 
šnipinėjimo tikslu, buvo pagrobti keli 
raudonosios armijos kariai. Tai buvo pre
tekstas okupuoti visą Lietuvą.

Sužinojęs, kad raudonoji armija per
žengė Lietuvos sieną, nuėjau į Šiaulių 
Ūkio Banką ir iš jo atsiėmiau savo santau
pas, nes buvo skleidžiami gandai, kad 
bolševikams atėjus laikomi bankuose pini
gai bus konfiskuoti. Žmonės, sužinoję, 
kad raudonoji armija peržengė Lietuvos 

sieną, puolė Į krautuves pirkti rūbams me
džiagų, avalynės, dviračių ir kitų daiktų,

nos pakils, arba jų visai neliks. 
f - - • -

Sužinoję, kad raudonoji armija peržen
gė Lietuvos sieną, iš savo viršininko gavo
me Įsakymą pasilikti savo vietose, nes toks 
esąs gautas-iš Kauno parėdymas. Kadangi 
aš mokėjau rusų kalbą,- tai tą naktį budėti 
Kriminalinėje Policijoje paskyrė mane. Ta
čiau mūsų viršininkas to Įsakymo nepa
klausė ir pasiėmęs valdišką mašiną, dar su 
vienu Saugumo policijos valdininku nuva
žiavo Į Kretingą, o iš ten, perėjęs sieną, 
pasitraukė i Vokietiją. Mes buvome palikti 
Dievo valiai ir bolševikų malonei. Apie 3 
valandą ryto Šiaulių mieste pasirodė pirmi 
raudonosios armijos lengvi šarvuoji auto
mobiliai, o vėliau ir tankai, kurie buvo 
paskirti sargybai prie Iždinės, Komendan
tūros ir kitų valdiškų pastatų. Tačiau Į po
licijos Įstaigą niekas neatėjo. Tą pačią die
ną Į Zoknių aerodromą pradėjo nusileisti 
transportiniai lėktuvai su pėstininkais, 
kurie užėmė 8 Pėstininkų pulko kareivines 
Gubernijos dvare. ,

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
NAUJIENAS’



DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUH». MOSIU
IR GtRKLlS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospect 8-3229
Rwdd. telef.: WAIbroek 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ry 
nuo 7 iki 8 vai. vak. Tree, uždary 
Ligonius ppriuna tik susitarus.

Union Federal neigia i 70-tuosius

R«z. 239-4683

DR. K. G. BAlbKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, sKamhinU 374-8012

T»lef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penluadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

pirmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 
antrad., penktadienį nuo 1—5, 

ir šeštai, tiktai susitarus.

Paskutinį dešimtmetį Union 
Federal Taupymo bendrovė, 
3430 So. Ilalsted St., atžymėjo 
visą eilę įvykdytų darbų, 
gerintas klijentūros aptarnavi
mas, modernizuotas pastatas 
ir įstaigos reikmenys, sustip
rėta finansiniai ir padidintas 
kapitalas tokiais skaičiais, ko
kių nebuvo nuo pat bendrovės 
įsteigimo 1897 m. Visi vadovy
bės užsimojimai buvo pilnai 
atsiekti.

Šių planų dešimtmetis pra
sidėjo 1960 m. Albert J. Aukers 
perimant vadovaujančias pa
reigas bendrovėje. Pirmasis 
didysis darbas buvo atliktas 
1963 m., įruošiant didžiulę ma
šinoms pastatyti' aikštę prie 34 
-tos ir Halsted. 1964 m. buvo 
atremontuotas, padidintas, pa
gražintas ir sumodernintas 
bendrovės pastatas. Raštinėms 
buvo įsigyta naujos biznio ma
šinos, priemonės ir baldai tiks
liam darbui bei gerai išvaizdai.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrists

DR. EDMUND L C1ARA
2/09 W. 51st STREET

GR W400
pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

x—į. 7—9, amrad., penkt. 10—4, ir 
šeštad. 10—2 vak

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Aparatai - Protezai, Mei Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

FSLIC apdraudą ir kapitalą bei 
paskolų skaičių.

Didžiausia permaina dar ge
resnėms- galimybėms pyko 
1967 m., kai bendrovė, dar ta
da District Savings vardu, ga
vo federalines teisės bei prie
žiūrą ir Federal Home Loan 
Bank, Washington, D. C. ga- 

Kartu su šiais laimė- 
hendrovei parinktas 

pavadinimas — 
Union Federal.

B Šiandieną, Union Federal 
yra aukšto respekto, patikima 
taupymo ir skolinimo bendro
vė, įtakingas apylinkės vado
vas ir draugas tūkstančiams 
taupytojų bei skolintojų. 1960 

Įm. bendrovės turtas buvo 16 
milijonų dolerių; 1970 m. pa
siekta 35 milijonai, turint fede
ralines teises. Nuo 1960 m. 
FSLIC apdrauda irgi padvigu
bėjo ir dabar yra apdraudžia
ma iki ^20.000. Patarnavimas 
praplėstas , išduodant Trave
lers čekius, fąpiginius orderius, 
CTA tokenus, saugias pasidė- 
jimui dėžutes ir duodant įvai
rius finansinius bei teisinius 
patarnavimus.

Bendrovės prezidento, di
rektorių, tarybos pareigūnų 
bei visų, tarnautojų stiprus pro
fesinis pasiruošimas ir atsako
mybės jausmas iškėlė įstaigą į 
pačią geriausią plačioje apy
linkėje. Tai yra pats vertin
giausias pripažinimas 73 metų 
bendrovės istorijoje. Vertinda
ma tai, Union Federal bendro
vė lieka toje pačioje aukštumo 
j e, mokėdama taupy tojams ir 
indėlininkams aukščiausius įsta 
tymų leidžiamus dividendus.

Taupytojas

ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef-’ P Ros pec t 6-5084 Winston Park Prekybos Centre

MOVING
Apdraustas perkraustymis 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place
Tek: FRontier 6-1882

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rezu PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGĄ S
Priima tik susitarus.

PERKRAUSTYMAI

MOV I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.IE RĖ NA S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063 *

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

' 4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĘTRI.STAS

AM-FM RADIJŲ j
KAINOS PRASIDEDA NUO

1 $15°° I
I 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

........... m ....... ...... ■ n

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A/M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 606292618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
•' “contact lėnses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. IEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL; antrai nuo 2—5 po pietą, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

A FOREST’S FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Winston Park vra Melrose, 
Parko dalis ir randasi 9-tos ir 
North gatvių kampe. Prekybos 
centras pavadintas Winston 
Park Plaza. Winston Parko 
Prekybos Centro vadovybė 
rengia įvairių tauh’bių pasiro
dymus, kurie prasidėjo 1970 m. 
gegužio mėn. 20 d. ir užsibaigs 
gegužio 29 d. Winston Parko 
Prekybos Centro vadovybė, 
per Lietuvos generalini konsu
lą dr. P. Daužvardi, pakvietė 
ir lietuvius. Generalinis kon
sulas paprašė Melrose Parko ir 
apylinkės Lietuvių Bendruo
menės valdybos išnaudoti pasi
taikiusią /progą. LB Melrose 
Parko apylinkės valdyba pa
kvietimą priėmė ' ir savo posė
dyje nutarė Winston Parko 
Prekybos. Centre suruošti lietu
vių pasirodymą, kurį suorga
nizuoti ir vykdyti pavedė val
dybos sekretoriui Antaninai 
Repšienei. Ji savo padėjėju 
pasirinko Melrose Parko apy
linkės LB pirmininką Kazį 
Juknelį.

Lietuvių diena Winston Par 
ko Prekybos Centre bus šešta
dienį gegužio. 23 d. Programa 
prasidės 2:30 vai. p. p. Pirmą
ją programos dalį atliks.Litua
nistinės mokvklos vvresnio 
amžiaus inokiniai, vadovau
jami mokytoju. .Vieną kitą ba
leto numerį atliks sesutės Tra- 
nauskaitės, akordeono partiją 
išpildys Rimas čepelė. Po 30 
minučių pertraukos pasirody
mo programą pildys Irenos 
Smieliauskienės tautiniu šokiu 
“Grandis” šokėjai. Visą dieną 
veiks dailininko Broniaus Mu
rino suorganizuota kukli tauto
dailės parodėlė. Lietuvių vi
suomenė kaip iš arti taip ir iš 
toliau kviečiama Lietuvių die
noje, ypač programos metu 
Winston Park Plaza, gausiai 
dalyvauti- Turime retą progą 
pasirodyti amerikiečiams ir 
per jų spaudą, televiziją ir ra
dijo 
minti 
rorą.

išgarsinti Lietuvą, 
Sovietų okupaciją ir

pri-
te-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ li^os 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAJL.: pirm., antracl, trecia d., 
ir penkt. 2-4 ir 6^8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai, po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Scnokeft ABCr Ahreyi 
hold matches tfll cold. Be aire

wildlife depend oe

adr the tabes, and drova

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET
* Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

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

nariai: Kazys Juknelis ir Juo
zas -Pažerūnas. LF mieluose 
Parko komitetas kviečia apy
linkės lietuvius stoti j LF na
riais. Iki 1969 m. XII. 31 d. LF 
lietuviškam švietimui ir lietu
vybei jau davė virš 100,000 dol. 
“Kas lietuviškai galvoja, tas į 
Lietuvių Fondą stoja!” — tu- 
i'ėtų būti išgirsiąs visų lietuvių 
be pažiūrų ar įsitikinimų skir
tumo. Komitetas mielai pasi
tarnaus visiems, kas tik norės 
Įstoti į LF nariais. (Kt)

1968 m. “Naujienų” 303 nu
meryje radau straipsni “Kur'yra 
Vytauto Didžiojo palaikai Ta
me straipsnyje yra atspausdin
ta mano ištrauka iš “Europos 
Lietuvio” ir Z. Ivinskio straips
nio ištrauka iš Lietuvių Enciklo
pedijos. Abidvi ištraukos liečia 
Vytauto D. palaikus, bet savo 
turiniu yra skirtingos ir sukelia 
neaiškumų. Kadaise “Praeities 
nuotrupose” rašiau įvairių smul
kių žinučių, kurios lietė Lietu
vos praeiti. Ir kai iškilo spau
doje neaiškumai dėl Vytauto D. 
palaikų, vėl turėjau patinkrinti 
pundus Įvairių laikraščių iki su
radau mano rašytos žinutės tik
rąjį šaltini. Ji skamba taip:

“Donato Malinausko 70 metų 
amžiaus sukaktis. Jubiliatas vie
nas iš nedaugelio skaičiaus lie
tuvių bajorų, kuris buvo didelis

Iš GEROSIOS PUSĖS 
Dr. Albert Crewe 

nufotografavo atomą 
' Chicagos universiteto fizikas 
pasiekė tai, kas mokslininkų 
buvo skaitoma nepasiekiamu 
— jis padarė atomus žmogaus 
akimi matomus. Jis nufotogra 
favo šias viso pasaulio medžia
gos statybos pagrindines “ply
tas”.

Dr. Alber Crewe, buvęs Ar
gonne National. Laboratorijos t 
direktorius, parodė spaudai 
uranijaus ir tori j aus milijoną 
kartų padidintų atomų foto 
nuotraukas. Tai yra geomet
riškai susiformavusių baltų taš' 
kelių eilutės. Panaudodamas 
specialiai pagamintą elektroni
nį mikroskopą Dr. Crewe pa
jėgė nufotografuoti pavienius 
atomus, kurių “didumas” yra 
toks, kad į vieno inčo (colio) 
ilgumą galima sustatyti eilėje 
20,500,000,000 (20.5 bilijonus) 
atomų... Dabar mokslininkai 
galės daug aiškiau ir vaizdžiau 
suprasti įvairių elementų for
mavimosi į molekules, pavyz
džiui galės “matyti”, kaip du 
vandenilio atomai ir vienas de
guonie atomas sudaro vieną 
vandens molekulę.

Atradimas būsiąs nepapras
tai naudingas medicinos bei 
biochemijos ir genetikos srity
se. Ypatingai svarbus būsiąs 
šis atradimas chromozomams 
ir vėžio celėms analizuoti.

Teršikai “švelnina” 
švaros įstatymus

Tam tikros interesantų gru
pės, landydamos pro užpakali
nes duris, deda visas pastan
gas “sušvelninti” Illinojaus se
nate šiuo metu svarstomą gu- 
berfiatoriaus Ogilvie įteiktą 
griežtą biliij kovai su aplinkos 
(vandens ir oro) teršimu.

Illinojaus aplinkos kokybės 
koordinatorius (toks šio valdi
ninko titulas) David Currie 
nusiskundė, kad būriai “lo
bi jistų” naudoja asmenines pa
žintis ir santykius, paveikdami 
įstatįmdavius, pateikdami įvai
rius biliaus “pataisymus”, pa
pildymus ir “pagerinimus”, kai 
tuo tarpu spauda ir visuomenė 
atrodo tuo biliu mažai tesuin- 
teresuota.

šitie “lobijistai” siūlo be kt., 
kad būtų atimta Chicagos mies 
tui galia skųsti teismui terši- 
kus., kad biliuje būttj pabrėžta, 
jog teršimo reikalai nėra eili
nių piliečių reikalas, kad i ter
šimų kontrolės tarybą būtų ski
riami pačių teršikų atstovai ir 
t. t.

Kiek teršikai yra teršimo rei
kalais savo naudai susirūpinę, 
rodo faktas, kad atstovų rū
muose tam Liliui buvo įteikta 
30 pataisų, o dabai' senate įteik 
ta dar 80 pataisų...

ir energingas kovotojas už Lietu-1 SKAITYK "NAUJIENAS”

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Melrose Parko lituanistinė 
mokykla mokslo metus užbai
gia gegužio mėn. 23 d. šiais 
metais mokyklą baigia ir pažy
mėjimus gauna keturi moki
niai: Jolanta Budelskytė, Vida 
Linartaitė, Rimas čepelė ir Juo
zas Plikaitis.

LIETUVIŲ FONDO MELROSE 
PARKO VAJAUS KOMITETAS

Pirmininkas — Albinas Rep
šys, vicepirmininkas — Petras 
Metrikis, sekretorius ir kasi
ninkas — Antanina Repšienė irlku.

vos laisvę, gynęs lietuvių intere
sus prieš rusus ir lenkus, pasira
šęs Nepriklausomybės aktą. Jis 
turėdamas didelius žemės plotus 
savo nuosavybėje, pats pasiūlė 
išparceliuoti savo žemes. D. Ma
linauskas smerkia kovą yra pa
skelbęs Vilniaus Kapitulai, kuri 
išniekino Vytauto kaulus. Jis 
savo lėšomis padirbdino Čekos
lovakijoj brangų plienini sarko
fagą, kuri su dideliu vargu pa
talpino šv. Mikalojaus bažny
čioje. Sveikatai pagerėjus ruo
šiasi tuoj važiuoti į Vilnių ir su 
dokumentais rankoj priversti ka
pitulą grąžinti Vytauto Kaulus, 
kad juos būtų galima sudėti į 
Sarkofagą.

Karo metu jubiliatas darbavo
si Lietuvių Komitete Nukentėju
slėms nuo karo šelpti, gynė liet, 
reikalus prieš vokiečius okupan
tus. Keletą metų buvo liet, at
stovu Čekoslovakijoje. Dabar 
gyvena Lietuvoje”. “Naujoji 
Romuva”, 1939 m. Nr. 11).

Tai tokią nuomonę buvo susi
daręs D. Malinauskas apie Vy
tauto D. palaikus. Bet tikrai, 
kur dabar yra Vytauto D. palai
kai, taip ir lieka visiškai neaiš-

V. Vytenietis

JO'S TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimu ii parengimu

— Lietuviu Žagarės Klubo paskuti
nis prieš atostogas susirinkimas įvyks 
sekmadieni, gegužio 24 d. 1 vai. popiet 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai ir narės malonėkite daly
vauti. nes tai bus pusmetinis susirin
kimas. Taipgi nepamirškite užsimo
kėti klubo duokles.

J. Keturakis, rast.

— šakiu Apskr. Klubas rengia pa
vasarini pikniką š, m. gegužio 24 d. 
Onos Bruzguiienės sode, (prie Tauti
nių kapinių) Willow Springs, Illinois. 
Pradžia 1 vai. popiet. Visus narius ir 
svečius kviečiame dalyvauti, pasigė
rėt atgyjančia pavasario gamta. Veiks 
bufetas, bus maisto ir įvairių dova
nėlių. šokiams gros A. Ramonio or
kestras.

Valdyba ir Komisija

— Dzūkų draugijos valdyba š. m.
gegužio 24 d. 1 vai. popiet šaukia vi
sus narius su svečiais ir prijaučian
čiais i visuotini draugijos susirinki
mą Jaunimo Centre, 5620 So. Clare
mont Ave. Draugijos valdyba ir re
vizijos komisija praneš apie meting 
veiklą, bus renkama nauja valdyba ir
revizijas komisija, V. Ramojus kalbės -y y f y nr* —* a t t t t i*, t

J G A R SIN KIT E S NAUJIENOSE
tariamasi Įvairiais draugijos reikalais

Valdyba

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GČLINY&A

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834
V- - . ------- --------- ------------------

A A /*•

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS E DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu-
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

3319 So. LlTUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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VYTAUTAS ŽŪKAI ŠKAS
. 2608 W est 69th Street į- 

Chicago, Illinois 6G629 
WA 5-2787

I
Į Dtdelis pasirinkimas įvairiu pre*
I kiy. Automobiliai, šaldytuvai, ' 

maistas, pinigai.i ■
_

A. T V £ R A $ 
LAIKRODŽIAI IR EXAHGtrMYBiS 

rAf£u.vLau^ Ir Taisycuaa 
2Mė W6ST m STREET 

Tei.; Kčpubbc 7-1V4!
» At K ® <s= f» K as 36 *žž t»

let ųjų 1969 metų kainomis, šių 
po kainos bus nuo 5.5 iki 6 
n < išimčių brangesnės. Patik
li is 230 krautuves nustatyta, 
k ! numatytos iki metų pabai- 

pakilti iki 5.5 ar 6% kainos 
>j ; yra tiek pakilusios...

Vmerikiečiai mėgsta maistą 
u politikieriai seniai išmoko, 

<1 priemone vyrų ir moterų 
-ds gauti eina per jų pilvą”, 
'jkė Adamy. “Dėl to mes su 

ae nujaučiame, kad atei- 
;:ėio lapkričio rinkimų kain-

Pakels telefono kainas
Illinois Bell Telephone kom ! 

panija laukia iš Illinois Com
merce komisijos naujų, žymiai 
padidintų telefono mokesčiu 
patvirtinimo. Pakėlimas nu
matomas nuo9'i iki 48'?. Pa
vyzdžiui, pačiame Chicagos 
mieste “vienos partijos” virti į 
nės tarnybos telefono mokestis 
bus pakeltas 9'< 
nėšiui iki $6.10; ] 
ir užmiesčiuose 
giau.. Pav. ... < 
iš $3.65 iki $5.40;
% — iki $5.15; Skokie 40'< - liiū-ų prekyvietėse”, 
iki $5.95; Hinsdale 20' <; Home i 
wood 30%; Mundelein 17'........
Arlington Heights 13'f. h TRUMP

RENTING in general
N u o m o s

HELP WAITED — FtMALB
Darbininkių taikia

KU
— is $o.60 mc-;bipriemiesčiuose! p
žymiai <iau L

Clenvievv 48'» Įu
; Deerfield 11 ,p;. .ija Irtis vedama daugiausiai
Skokie 40'<

A. & L. INSURANCE & REALTY Maisto kainos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS VY- 
RU1 geroje apylinkėje 1 asmens bute. 

Galima naudotis virtuve.
Tel 9 j5-8452

*£AL ESTATE - OUT OF TOWN 
Nuosavybes kitur

BEVERLY SHORES dėl ligos savi 
riinkas parduoda 2 butų po 4 kaxnb 

mūro namą. ^Teirautis telefonu 
872 2740

REIKALINGA
PATIKIMA MOTERIS

Bendrai namų ruošai ir 9 įpėn, mer-1 
gailės priežiūrai 5 dienas savaitėje,! 
nuo antradienio iki šeštadienio Gera! 
transportacija, Evanstone. Susikalbė
ti angliškai. Reikalingos rekomenda

cijos. Tel, 869-7414.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

IŠNUOMOJAMA LIETUVIŠKA GAZO
LINO STOTIS, 58-:a ir S. Western Ave.

Išdirbtas; gerai einantis biznis.
Tel. 778-3959.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Kristijono Donelaičio auk 
iki šauniosios mokvklos aštuntos 

išleistuvės 
<s gegužio mėn. 24 d. (sek
li enį) 2 vai. po pietų p. p.

Maisto produktų kainos
šių melų galo pakils dar pusan-jklasės abiturientų 
tro nuošimčio, perspėjo nuu’s.

i to produktų krautuvių savinin
kų sąjungos primininkas Cla- Irenos ir dr. Leono Kriaučeliū-^ 
rence Adainy. Lyginant su pra-

PARDUODAMI 
DU KAPLNI 

Lietuvių Tautinės' 
11. Tiktai 230 dc: 

ta bendrame kr 
TEIRAL 

969-

; SKLYPAI 
kapinėse, Justice, 
už abu. Gera ne
ini u išplanavime. 
IS TEL. 
u78

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS '
6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

-t. ,. - , ,..T

NUVEŠ Į KAPŲ PUOŠIMO
IŠKILMES

• HOME INSURANCE

Call: Frank lapelis 
3208V2 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATK

•N$uxanC!

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

*

šeštadienį, Kapų Puošimo Die
ną, gegužio 30 d., iš Chicagos 
busas nuveš žmones j Lietuvių 
Tautines Kapines ir parveš juos 
atgal. Kelionė į kapines ir atgal 
kainuos $2.00. Nuo Naujienų 
busas išvažiuos lygiai 9:00 vai. 
ryto. Jis sustos ties Lietuvių 
Auditorija, ties 35-ta ir Halsted, 
35-ta ir Archer, Archer ir Cali
fornia, Archer ir Kedzie, Kedzie 
ir 42, Kedzie ir 55, Kedzie ir 
63, Kedzie 67, Kedzie 71, o vė
liau važiuos tiesiai į Tautines 
Kapines.

Iš Kapinių išvažiuos lygiai 
4:00 vai. popiet. Grįš tuo pačiu 
keliu. (Pr).

nu rezidencijoj e. Penktos, šeš
ios klasių atstovai ir septintoji 
klasė atsisveikins su aštunto
sios klasės ketvirtąją laida. Iš
leistuvėse dalyvaus mokiniai 
anksčiau baigę Kristijono Do- 
n c 1 a i ei o A ukš tesni ą j ą mokyk
lą. Vaišes ruošia mokyklos vė
liavos mecenatai Irena ir dr. 
Leonas Kriaučeliūnai.

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tesis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
Į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČLAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

L

DAŽAU NAMUS .
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda. ’
RUDIS Tel. CL 4-1050

— Lietuvių Tautos Genocido 
parodą atidarius, birželio 13 d. 
Sheraton viešbutyje, 505 N. 
Michigan Ave., Chicagoje, 
įvyks speciali akademija su 
vakariene, kurioje dalyvaus 
daug JAV politikų, visuomeni
ninkų ir įtakingų asmenų. Tad 
ir mums, lietuviams, pareiga 
tose iškilmėse dalyvauti. Tuo 
reikalu rūpinasi spec, komisi
ja: F. Mackevičienė, A. Rugytė, 
M. Kriaučiūnienė ir N. 'Veng
rienė. Į vakariene einantieji 
kreipiasi į A. Rūgyte tel. PR 
6 - 3209.

■* Lietuviu Radio Forumo 
programoje šį > 
vak., Kenpshos 
mu, kalbės Dr. Robert R. Spi
tzer, kuris yra didelis lietuvių 
draugas. Jis yra pasižymėjęs 
kovotojas neztik Wisconsin val
stijoje, bet ir visoje Amerikoje. 
Nepalaužiamai kovoja prieš 
komunistus ir mielai jungiasi į 
kovą už pavergtą tautų laisvę.

Savo veikla jis atkreipė dė
mesį Į jau sem;i ir buvo siūlo
mas Žemės >Ūk;o sekretoriaus 
pareigoms, bet nesutiko jų pri
imti. Jis daug dirba žemės ūkio 
produktų gamyboje, surišant 
tai su pramone, kad galėtų kuo 
daugiau padėti žmonijos maiti
nimo srityje, tuo keliant ekono
minį gerbūvį.

Norintieji klausti, prašomi 
skambinti 445-6812. (Pr).

•štadiėnį 8 vai 
lietuvių prašy-

i

t I
i

I

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — 83.00.

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

site čekį arba Money Orderj tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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HIGH RATES — PAID QUARTERLY
5%

Passbooks

572%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

6%
$5,000 minimum

2 year certificate

534%
$1,000 minimum

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

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

a?ggf.-viu..^.„.!-  ...................... .... ..................................................................... >ii<■m^ftR>*vwiwew«wwmwrFliiiLi‘l'i •« .. i,. ■

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
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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
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GIRL FRIDAY
Need a bright young girl for one giri 
office. Must be able to take charge. 
Light typing, record keeping, some 
customer contact. God starting salary.

Convenient loop location 
Call MICHAEL BAKER 

641-1970

REAL ESTATE FOR SALE 
Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SAL B 
Namai, tern® — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREZPKTTES l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747T Y P LS T
To operate IBM 6400 Accounting Ma
chine. Experience helpful but not 
necessary. We will train. Business 
location vicinity Foster & Kedzie. 

Company benefits.
5441 No. KEDZIE 

463-2411 — MIKE TARCHIN’SKI
9 to 5 P. M.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTU NUOMAVIMUI NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^

Excellent working conditions 
z * & salary.
Pleasant co-workers.

5 day wk. Good transportation. 
Call 248-1303

GENERAL OFFICE

Good typing skills required 
aptitude for figures.

9—5. 5 days.

Tel. 527-5820

PATIKIMA ŠEIMININKĖ 
40—50 m. amžiaus, bendrai namų ruo
šai, 2—3 dienas savaitėje. Nuolatinis 
darbas, geras atlyginimas ir susisieki

mas. Susikalbėti angliškai.
Tel. EU 3-6774 

arba * i ;
463^763 . " I

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PR

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 

PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

xv.

PALOS PARK ORLAND PARK
rajone sklypai 80x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. if 86 AVE. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

— Režisierius Stasys Pilka 
nuvyko i South Community 
Hospital, kad lietuviai gydyto
jai galėtų patikrinti jo sveikatą. 
Jis guli 317 kambaryje. Su p. 
Pilka: galima pasimatyti lanky
mo valandų metu.

— Grupė geros valios lietuviu 
suaukojo 30 dol. genocido pa
rodos rengimo išlaidoms su
mažinti. Jų tarpe aukojo: A. ir 
J. Kalvėnai 5 dol., A. ii’ E. že
maitaičiai 3 dol. ir V. Noreika 5 
dol. ALTa dėkoja aukotojams..

— Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, kuris buvo daili

ninkas ir kompozitorius, ir ku
rio dailės kūrinius mes dau
giau pažįstame, negu jo muzi
ką, buvo profesionalas muzi
kas, baigęs Varšuvos ir vėliau 
Leipcigo konservatorijas. Var
šuvoje Čiurlionis konkurse bu
vo laimėjęs .pirmąją rietą už 
lietuviškąjį gamtos nuotaiku 
simfonini kūrini “Miške”, ta
čiau, kai lenkai sužinojo, kad 
jis lietuvis, tą premiją atšaukė. 
1907 m. jis baigė kurti savo žy
miausia simfonini kūrini “Jū
ra”. šis kūrinys, kaip muzi
kos kritikai rašo, pasižymi di
deliu spalvų ir instrumentų 
gausumu. Tai jo originalus kū
rinys su sudėtinga kompozoci- 
ne technika, turtinga instru- 
mentacija ir gilia lietuviška 
dvasia. Atrodo, kad šis kūri
nys išreiškia Čiurlionio gamta, 
kurią jis vaizdavo ir savo tapy
boje. ši retą ir sudėtingą sim- 
foninj kūrini “Jūrą”, Ameri
koje gyveną ateitininkai pa
teiks pirmą kartą šiame krašte 
visai lietuvių visuomenei rug
sėjo 5 d. Orchestra Hali. Chi- 
eagoje. koncerte, grojant 65 
asmenų simfoniniam orkestrui 
ir diriguojant prof. Vytautui 
Marijošiui.

Studentams ir jaunimui bus 
ypač įdomu atsilankyti į Min
daugo Mačiulio piano koncertą 
Jaunimo Centre gegužio 31 d. 
su jiems pritaikyta modernia 
programa. Bilietai Marginiuo
se suaugusiems $3.00, jaunimui 
— 1.50. (Pr).

•o š. m. gegužės 23 d., šeštadie
ni, 7 vai. vakaro Marquette Par
ko Namu Savininkų organizaci
ja rengia linksmų pavasario 
Spaudos Balių. Balius Įvyks 
Marquette Parko parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Ave. 
šokiams gros Jurgio Joniko or
kestras. Visi kviečiami atsilan
kyti ir linksmai praleisti šešta
dienio vakarą kartu. (Pr).

Prekės brangsta, kainos kyla.
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas.Tvera.

(Sk)..

♦ Kviečiame i talka! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa- 
kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame į talką ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, ’ Draugo, Bar
ca us, Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai.

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai.

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos. leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. v Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės. 4

Adresas: Juozas Kapočius,
361 W. Broadway, P. 0. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127. USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir f. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. i TEL. VI 7-9327

4 BUTŲ MŪRAS: 3 po 4 ir 1—7 
kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
vakarus nuo Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su Įrengtu skiepu, 
centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder
nus ir švarus, Brighton Parke.

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., įreng

ia AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder-* 

nios, įrengtas skiepas, prie pat Maria {$45,000. 
Aukšt mokyklos. 1 ° T>TT’

NAUJA VIETA
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas ranch mū

ras. Platus sklypas, garažas. $22.000.
TVARKINGAS APARTMENTINIS 

mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan-

CLEANING WOMAN.
LADY to clean office, during daytime'

3 tas skiepas.^ 60-ta ir , Francisco.

nūs butai, modernios virtuvės ir vo- j.suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
nios irenetas sklenas nrie nat Maria/$45,000,

į - 2 BUTŲ tvirtas mūras Marquette , 
__ . ___ Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga-

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET'

CL 4-2390

office hours either % days or 2 to 
days per week. Steady work.

WARREN BARR SUPPLY CO.
156 No. .JEFFERSON 

263-7860 
Mr. COOK

KATALIKU 
PARAPIJOS KLEBONIJAI 
REIKALINGA VIRĖJA

kunigai. Geras atlyginimas ir pri-4
vatus kambarvs Beverly apylinkėje. 
Kalbėti angliškai. Turės padėjėją.

SWITCHBOARD - TYPIST

For Loop office of Certified 
Public Accountants.

Fringe benefits and bonus.
RA 6-5751

Experienced. High volume 
restaurant. Top wages. 

Call 966-1130 
PARFAIS RESTAURANT 

6415 DEMPSTER 
MORTON GROVE, ILL.

.VARI-TYPE OPER.
2 Years experience or more. 

Salary open.
Melrose Park location.

z Call TOM COLLINS Sr.
MU 1-2240

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

BARTENDER
EXPERIENCED

Permanent work. Shift hours, 
starting salary. Fine clientele.

Lombard area
CALL MORNINGS.

627-5020

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Good

126 AKRAI
PRIE 23-ČIO VIEŠKELIO

5 mylios nuo Wisconsin Dells. Moder
nus namas ir daržinė. Telef. (608) 
524-4412 dienomis arba 524-2160, taip 
pat 524-2168 vakarais ir savaitgaliais.

P. O. Box 308.
REEDSBURG, WIS. 53959

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

MARQUE 1TE PARKE parduodamas 
bizniavas namas su butu. Nenorim, 

real estate agentu. Telefonuoti 
925-7613.

44-TA IR FAIRFIELD erdvus 3 mie-' 
gamų 10 metų mūro bungalow. Pu-, 
siau Įrengtas rūsys. 1% vonios; dvi
gubas garažas. Viskas arti. Skam-’ 
binti savininkui po 5 val.t šeštad. po

1 vai. Tel. 523-4059.

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
, 3 mt; mūras. Marauette Parke. Rim- 

! tas pasiūlymas. $65,000.
Į 4 BUTU MORAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300. -i'

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

Valdis Real Estate
7051.S,.Washtenaw Ave. RE 7r7200

OAK PARKE geras pajamų namas. 2 
modemus butai ir maisto krautuvė 

prieš mokyklą. Prašo $35,000.
Tel. ES 9-4913

PARDUOS NAUJĄ 8 BUTŲ NAMĄ 
Marquette Parke. $13,800 pajamų. 

Priims maža maina.
TeL HE 4-2323

BRIGHTON PARKE
savininkas parduoda mūrinį namą. 4.
butai ir gerai einantis biznis — ta ver-, 
na. Pardavimo priežastis — mirtis 

šeimoje. Kreiptis
3000 W. 47th STREET

(prie Sacramento).

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE

TeL CL 4-7450
Greitis Ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
sawbtu nirkimas -pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi _ir liudijami 
vertimai’ užpildomi pilietybes prašy
mai, income tat ir Įvairūs kitokį blan-

PERKAME, PA8DUODAMK MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
■Parūpiname baskott.: visokeriopą ap
drauda; veikia riotariatas, r .

GRAŽIŲ ŽODŽIU 
NEGALIMA SURASTI 

aprašymui prabangaus gyvenimo ko
kybei šiame, kaip rojus, labiausiai pa
geidaujamam 6% kambarių name, 
ant plataus 50 pėdų sklypo. 3 didžiu
liai miegamieji, formalus valgomasis, 
pusryčių bufetas ir eilės kitų įrengi
mų laimingam gyvenimui. 2 mašinų 
garažas. Vakarų Marquette Parko 
apylinkė. Nuostabiai žema kaina — 
tik $22.900. Jei Jūs norite jo, — ge
rai! Skambinkite stebukladariui — 

skambinkite MICHAELS dabar 
254-8500.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

INVESTAVIMUI HICKORY HILLS 
nauias 12 butu po 2 mieg. mūras su 

rūšu ir garažu; Atsparus ugniai.
Tel. 598-0560.

7 KAMB. MŪRO BUNGALOW su 2 ma
šinų garafit geroie 59-tos ir Kedzie 

apylinkėje. Kreiptis i savininka. 
Tel. 476-5815

PRIE MARQUETTE PARKO parduo
damas švarus 5 kamb. mūro namas. 

Naujas gazu šildymas, garažas. 
$17,200. Teirautis 737-7201.

5 KAMBARIU mūro bungalow su kam
bariu beismante išnuomavimui. Izo
liuotas šildomasnoreius. garažas. 
65-tos ir Kedzie apylinkė. Savininkas, 

737-9248 arba 247-1411.

4224 So. UNION savininkė dėl ligos 
priversta nebrangiai parduoti 
4 butų mūrini narna. Parodvs susita

rus. Telefonuoti FU 5-7660.

33-ČIA IR LTTUANICA
Puikus 2 aukštų mūras su dviem pa
sigėrėtinais 5 kambarių butais, po 3 
labai gerus miegamus kiekviename. 
Naujo modelio gazu karšto vandens 
šilima, žemais radiatoriais, savininko 
patogumui. Kabinetinės virtuvės, 2 
mašinų garažas. Tikrumoje, tai vie
nas iš geriausių visame Bridgeporte* 
Skambinkite Miracle Men. skambin

kite MICHAELS tuojau: 
254-8500 x

YPATINGAS INVESTAVIMAS 
CICERO

5 bubi mūras: 4 po 4 ir 1—3 kamb., 
dvigubas garažas. Austin ir Cermak

DOWNERS GROVE N. W.
Older 2 story aluminum sided home.
3 bedrooms and bath on fully carpe-.Road apylinkei. Geros pajamos. Flo- 
ted upper floor. Carpeted stairway,' ridos savininkas įsakė parduoti, 
entrance hall and living room. Pa- SVOBODA 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
neled den for 4-th bedroom, kitchen, 
bath, dining room and enclosed sun
room. Easv walk to all schools, 
churches. Shoping and C. B. 0. Many 

build-ins. By owner $29,500.
968-5440

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning | naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

• Tel.: VI 7-3447

BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

5% KAMBARIU MŪRO BUNGALOW 
prie 71-mos ir Rockwell. Gazo šilima, 

dvigubas garažas. $18,500.
Tel. WA 5-6015

PARDUODAME 
ŠVIESTU PLYTŲ 

5% kamb. “ranch” mūrini narna, mo
derniškai pastatyta prieš 10 metų už 
Marquette Parko, du blokai nuo Pu
laski. 3 miegami, naujas garažas, ša
lia cementinis įvažiavimas, geležinė 
tvora, aluminiai langai, kametai. Ga

lite greit užimti. $21,900.
» Tel. 737-7202.

A. ABALL ROOFING
Pairta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rimas Ir irate- 
kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-0047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

i




