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Genialus berniukas
DAYTONA BEACH, Fla. — 

Viena moteris nakties metu bu
vo prikelta iš miego, kai išgirdo 
savo dantyse muziką. Pasirodė, 
kad iš aukso ir amalgamo miši
nio padarytos jos dantų plom
bos tiko radijo bangoms priimt!. 
Dantistui pakeitus Adeną auksi
nę jos danties karūną, dantų 
muzika pasidarė tylesnė ir ta 
moteris dabar gali su muzika už
migti.

Palestinos tremtinių 
Izraelio ir Artimųjų

Pirmiausia tie duomenys ro
do, kad per paskutinį dešimtme
tį ^Kalifornijos valstija gyvento
jų atžvilgiu pusėtinai pralenkė 
New Yorko valstiją. Kaliforni
joje dabar priskaitoma .19,696,- 
840 gyventojų, o New Yorke — 
18^446,000. Prieš dešimt me
tų New Yorkas turėjo 16,752,304 
gyventojų, o Kalifornija — 15,- 
617,204. Tai rodo, jog per tą 
dešimtmetį Kalifornijos gyven
tojų prieauglis beveik pasiekė 
keturis milijonus.

Didėlį gyventojų prieauglį tu
rėjo ir kai kurios kitos valstijos. 
Sakysime, Florida, kurioje dabar 
jau gyvena 6,673,097 žmonės. 
'Gyventojų skaičium smarkiai 
pašoko New Jersey ir Texas. Tuo 
tarpu visoje eilėje pietinių vals
tijų gyventojų prieauglis buvo 
labai mažas. O tai dėl to, kad iš 
tų valstijų išsikėlė labai didelis 
skaičius negrų.

Illinois valstija gyventojų 
skaičium padidėjo vienu mili
jonu su viršum ir dabar priskai-

PARYŽIUS. — Vietnamo pa
reigūnai atsisakė priimti Jung
tinių Amerikos Valstybių kon
gresmenų prašymą žmoniškai 
elgtis su amerikiečiais karo be
laisviais. Peticija, pasirašyta 
406 Atstovų Rūmų narių, buvo 
per Indianos kongresmeną Ro
ger Zion įteikta pačiam šiaurės 
Vietnamo delegacijos pirminin
kui, kurs tačiau prašymą atsi
sakė priimti, pareikšdamas, kad, 
esą, su amerikiečiais belaisviais 
elgiamasi gerai.

Paveiksle matomas didelis guminis volas padeda nustatyti suskaldyto atomo radiaciją. Jaunas fi
zikas Dale Gelskey tikrina prietaiso sujungimus.-Grindimis ritamas prietaisas labai tiksliai nusta

to ar atomo dirbtuvės darbininkams yra susidaręs atomo radiacijos pavojus.

sovietų policijos persekiojamas 
ir šiuo metu jo paties likimas 
nėra žinomas. Solženycinas yra 
“nusikaltęs” ne tik tuo, kad Va
karuose buvo išleistos jo anti- 
staliniškos novelės, bet' dar ir 
tuo, kad jis protestavo prieš žy
maus rusų biologo Medviedevo 
kalinimą bepročių ligoninėje, to
kią sovietų, praktiką pavadinda
mas “dvasine žmogžudyste”.
j Grigorenko “nusikaltimas” 
buvo, kad jis užsistojo už perse
kiojamus Krymo totorius ir pro
testavo prieš Čekoslovakijos in
vaziją. Jis yra .kalinamas jau 
nuo praeitų metų ir jam tame 
beprotnamyje neleidžia nei ra
šyti nei skaityti. .

sephine pasakė• “Galimas daly
kas, kad iš tos rūšies biznio pa
sidaromi pinigai. Kad žmonės 
yra religiniai, tatai dar nereiš
kia, kad jie yra šventesni”.

Aviacijos linijų valdininkai 
Londone apskaičiuoja, kad kelio
nė lėktuvu, turistų klase iš In
dijos per Romą į Angliją kaš
tuoja* daugiausia $468.

veikalus. Išleido 
lenkiška-lietuviška

WASHINGTON AS. — Ketvirtadienį, rugpiūčio 27 d., neti
kėtai mirė poetas ir rašytojas Henrikos Raudauskas. Mirė jis

lifornija, antrą — New Yorkas 
ir trečią — Pennsylvania). Ka
dangi Pennsylvani j oje gyvento
jų prieauglis yra daug mažes
nis, negu Ilinojuje, tai visai 
galimas daiktas, jog po poros 
metų Hinois ją pralenks.

Penkiose valstijose (Wyo- 
minge, North Dakotoje, South 
Dakotoje, West Virginia ir Mis
sissippi) gyventojų skaičius su
mažėjo.

Per paskutinį dešimtmetį bend- 
dras gyventojų prieauglis buvo 
pats žemiausias Amerikos isto-

INDIANOPOLIS. — 15-metis 
aukštesnės mokyklos mokinys 
Stephen Daugherty, dar būda
mas 11 metų amžiaus, pradėjęs 
dirbti energijos konversijos 
(vienos formos pavertimo kita 
forma) projektus, paskelbė nau
ją motoro propulsijos* principą, 
kurs net raketų mokslininkus 
sudomino. Stephen Daugherty 
protonais varomo motoro planus 
dabar studijuoja NASA moksli
ninkai.

BOURNEMOUTH, Anglija.— 
Moterys pasirodė lygios vyrams 
dar viename iki šiol vyrų pasi
savintame dalyke — alaus mau
kime. Nina Masic, 26 metų ju- 
goslavė imigrantė, nugalėjusi 
visą tuziną vyrų alaus gėrimo 
konteste, per 32 sekundes išgė
rusi visa jardą alaus (a yard of

♦ Amsterdamo policija už
draudė Olandijos hipams mie
goti Dam Square aikštėje. Po
licija juos stumia Į uostą, ne
nori miesto centre. Hipai pradė
jo daužyti krautuvių langus ir 
gadinti miesto įrengimus. J Am
sterdamą suplaukė didokas hi- 
pų skaičius ir'iš kitų valstyiHŲ.

♦ Britų Kolumbijoje užpuolė 
pinigus pervežantį sunkvežimį 
ir atėmė 78,000 dolerių.

♦ Popiežius labai susirūpinęs
iš Keralos į Europos vienuoly
nus atvežtomis mergaitėmis. Jis 
reikalauja, kad nei viena nebū
tų nuskriausta prievartaujama. 
Jeigu jos neturi pašaukimo vie
nuolynams, tai reikia joms pa
dėti kitose srityse. <

Gen. Grigorenko 
laiko beprotnamyje 
LONDONAS. Times praneši

mu, sovietai generolą Petrą- Gri
gorenko ne tik laiko uždarę čer- 
niakovskio beprotnamyje, bet 
patalpino į kamerą kartu su pa
vojingu kriminalistu žmogžulžiu.

Apie gen. Grigorenko likimą 
pasaulis sužinojo iš laiško, ku
rį garsiojo rusų poeto Sergie- 
jaus Esenino sūnus Aleksandras 
Esenin-Volpin parašė Aleksand
rui Solženycinui, žinomam sovie-

giausia prisidėjo imigracija.
Iš paskelbtų duomenų išryš

kėjo vienas labai būdingas da
lykas: būtent nepaprastai dide
lis gyventojų išsikėlimas iš far- 
mųį miestus ir priemiesčius. 
Prieš dešimt metų tokio išsikė- 
limo nebuvo numatoma.

Kalbant apie miestus, pra
vartu pažymėti, kad jie iš da
lies lyg traukiasi, nes iš jų gy
ventojai labai smarkiai keliasi 
į priemiesčius. Pavyzdžiui, im
kime Chicagą.’ Skelbiama, kad 
per paskutinius dešimt metų 
Chicaga prarado apie 225,000 
gyventojų! ' ,1

Kur tie gyventojai dingo? Jie 
išsikėlė į priemiesčius, kurie ne
paprastai smarkiai auga. Nežiū
rint gyventojų sumažėjimo, Chi
caga vis dėl tebėra savo didumu 
antras Amerikos miestas (pir
mą vietą užima New Yorkas).

dinyje, Naujoje Romuvoje, Die
novidyje, Varpuose, Aiduose, Li
teratūros Lankuose ir kt. žur- 
naluose bei antologijose. Buvo 
Lietuvių Enciklopedijos bendra
darbis. Vertė rusų, lenkų, vo
kiečių ir prancūzų poetus ir 
beletristikos 
1939 metais 
žodyną.

Radausko

Neva Pttbliahmf Co^. J
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 0MXB 
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Library of Congress 
Periodical Division 
Washington, D. C. :

sutiktų Palestinai 
atiduoti dabartinę Gazos sritį. 
Prie būsimos Palestinos tektų 
priskirti ir tą vakarinę Jordano 
kranto sritį, kurią Izraelis už
ėmė 1967 metais 6 dienų kare. 
Izraelis turėtų sudaryti sąly
gas Gazos ir vakarinio Jordano 
kranto sritims susisiekti. Egip
tas ir Sovietų Sąjunga turėtų 
naujai Palestinai sudaryti rei
kalingas garantijas.

Formalią garantiją Palestinai 
duotų Naseris, bet Palestinos 
gyventojus pradžioje turėtų 
maitinti Jungtinės Tautos. Pa
lestinai turėtų būti duota vie
ta Jungtinėse Tautose, ji pripa
žinta suverenine valstybe.

Tvirtinama, kad Jordanijos 
karalius nesipriešina Palestinos 
įsteigimo įdėjai. Jis sutiktų 
perleisti Palestinai kelias savo 
karalystės sritis, kad tiktai ga
lėtų išspręsti kiekvieną dieną 
kylančius nesusipratimus su Pa- 
lestinos^’partizanais. Dabar jie 
gaunarįrinklus iš Kinijos komu- 
nistų ir ruošiasi skelbti karą 
Jordanijos kariuomenei. Pales
tinos partizanų vadas Jasir Ara
fatas, buvo nuskrisdintas į Egip
tą ir gana ilgai tarėsi su Naseriu 
apie laisvos ir nepriklausomos 
Palestinos įsteigimą.

Užsienyje gyvenantieji žydų 
veikėjai nesibaido Palestinos 
įsteigimo. Jeigu tokios valsty
bės įsteigimu būtų galima iš
spręsti konfliktas su arabais, 
tai žydai pritartų tokios Pales
tinos įsteigimui. Izraelio vyriau
sybė sutinka Palestinai duoti 
1967 metais okupuotas sritis, 
bet ji jokiu būdu nesutiks pales
tiniečiams perleisti Izraelio že- 
žemių. Izraelis reikalauja, kad 
JAV garantuotų ne tik Izraelio 
sienas, bet ir miestus. Izraelis 
bijo, kad kuri nors arabų vals
tybė, gavusi iš savo sąjunginin
kų galingas bombas, nepradėtų 
sprogdinti gražiai augančių Iz
raelio miestu.

Jungtinės Tautos turely Palestiną 
maitinti, garantuoti jos sienas

PARYŽIUS, Pranęūzija. — Egipto prezidentas Gamal Abdel 
Naseris yra pasiruošęs pasiūlyti įsteigti naują Palestinos vals
tybę, kurią turėtų sudaryti visi Palestinoje buvę arabai. Jam 
atrodo, kad šitokiu būdu būtų išspręstas 
klausimas ir padėti taikos pagrindai visai 
Rytų sričiai.

Žemėje visi lygūs
MIAMI, Fla.

teisėjo įsakymu Vietname žuvęs 
Amerikos karėivis negras Eu
gene Williams buvo su visa .žu
vusiam kariui priderama pagar
ba palaidotas vienų baltųjų ve
teranams rezervuotose Hillcrest 
Memorial Gardens kapinėse. Ad
vokatams besiginčijant, kol fe
deralinis teismas įsikišo, velio
nio kūnas porą savaičių išgulėjo 
metaliniame karste Fort Pierce 
laidojimų įstaigoje.

Henrikas Radauskas gimė 1910 
m. balandžio 23 d. Krokuvoje, 
motinai-fen beviešint, bet anks
tybąją jaunystę praleido Giko- 
nių kaime, Rozalimo valse., Pa
nevėžio apskr.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu, šeimai pasitraukus į Rusi
ją, iki 1921 metų gyveno Novo- 

gėdos' rukolajevske/kur lankė pradžios 
mokyklą. Grįžęs Lietuvon, 1929 
metais baigė Panevėžio mokyto
jų seminariją, 1930-34 met. stu
dijavo Vytauto D. universitete 
humanitarinių mokslų fakulte
te, dalyvaudamas Balio Sruogos 
vadovaujamame teatro semina
re. 1936 metais buvo Klaipėdos 
radiofono pranešėjas; 1937-41 
metais švietimo ministerijos 
knygų leidimo komisijos redak
torius.

Pasitraukęs iš Lietuvos, 1944- 
45 m. gyveno Berlyne, paskiau 
Reutlingene, tarnaudamas pran
cūzų įstaigoje; 1949 m. atvyko 
į JAV-bes. Gyveno metus Bal- 
timorėje, paskui Cbicagoje. Nuo 
1959 metų dirbo Kongreso bib
liotekoje Washingtone. 1960 me
tais buvo komandiruotas į Wies- 
badeną, Vokietijoje. Buvo Lie
tuvių Rašytojų dr-jos ir Tarp
tautinio P. E. N. klubo narys. *

Literatūrinį darbą H. Radaus
kas pradėjo dar tebestudijuoda- 
mas: rašė eilėraščius ir kritikos 
pobūdžio straipsnius poezijos ir 
beletristikos klausimais. Bend- 
dradarbiavo Vaire, Gaisuose^ ži-

išleisti eilėraščių 
rinkiniai yra: Fontanas 1935, 
Strėlė danguje 1950 m. ir žie
mos daina 1955 (už šį rinkinį 
jis gavo Liet. Rašytojų drau
gijos literatūros premiją).

Radausko eilėraščių yra iš
versta ir paskelbta anglų, vo
kiečių, suomių,- estų ir latvių 
kalbomis.

“Radausko kūryba yra aristo
kratiška, vieniša poetų poezi
ja... Ji nėra tiesiogiai surišta su 
lietuvių tautos ir istorinio lai
kotarpio įvykiais, aspiracijomis 
ar idėjomis. R. poezijos centre 
lieka individas poetas, amžina
me dialoge su likimu ir visomis 
epochomis, praeities ar ateities, 
atsisakęs būti seikėjamas ak
tualumu”, rašo apie H. Radaus
ką J. BĮ. Liet. Enciklopedijoje.

Dar apie verbavimą 
Indijos mergaičių 
LONDONAS. — Laikraštis 

Daily Mirror rugp. 26 d. laido
je paskelbė, naują pranešimą, 
kad bažnyčios pareigūnai Indi
joje pelnėsi iš Indijos mergai
čių verbavimo katalikų vienuo
lynams Europoje.

Our Lady of Providence vie
nuolyno Hampshire viršininkė 
Motina Madeleine pareiškusi 
Daily Mirror, kad ji už 10 no- 
viciačių sumokėjusi po $720 už 
kiekvieną kunigui C. V. {Puthen- 
purai, kurs vadovauja mergaičių 
treniravimo institutui. Indijos 
pietinėje Keralos valstijoje.

Kitas britų vienuolynas — šv. 
Lucijos konventas Medsteade 
mokėjęs kun. Puthenpurai už 
penkias naujokes (novices) po 
$624 už kiekvieną.

Laikinai einanti to vienuoly
no perdėtinės pareigas sesuo Jo-

Nuodai galvijenoj 
ir vištų kepenose 
WASHINGTONAS.; — Svei

katos departamento pareigūnai 
pranešė Senato Aplinkos pako
misijai, kad nuodai (aršenikas, 
švinas ir gyvsidabris) kenks
minguose kiekiuose randami gal
vi jenoje, kiautinėje žuvyje ir 
vištų kepenose.

Senatorius Philip A. Hart 
(D. Mich.), pakomisijos pirmi
ninkas, pastebėjo, kad tai yra 
labai nedžiuginanti žinia, turint 
galvoje, kad po 4,800 svarų švi
no kasdien yra išverčiama į Mis
sissippi žemupį. Jis pabrėžė, 
kad tokie nuodai nesiriboja žuvi
mi, o paliečia ir kitokį mūsų 
maistą.

Pavyzdžiui, Seattle tarp pra
eito sausio 1 d. ir rugpiūčio 21 
d. inspektoriai rado gyvsidabrio 
septynių raguočių raumenyse. 

Tie gyvuliai buvo Šeriami kvie
čiais, kurie buvo laistyti gyv
sidabrio skiediniu pelėsių gry
beliams išnaikinti.

GYVENTOJU SURAŠYMO DUOMENYS 
Kalrfornija pralenkė New Yorką ir dabar 

turi daugiausia gyventojui
WASHINGTONAS. — Amerikos gyventojų surašymo davi

niai jau skelbiami. Tiesa, jie nėra visiškai tikslūs ir, galimas 
daiktas, Kad jie kiek pasikeis, kai bus atitaisytos įsiskverbusios 
klaidos bei vienur kitur pravestas papildomas surašymas. Tačiau 
tai bus tik patikslinimas, kuris nepakeis to Amerikos vaizdo, 
išryškėjusio iš preliminarinių duomenų, kurie dabar yra pa
skelbtu •

Per 18 mėnesių dingo 
16 tonų dinamito 
CHICAGO. — Federaliniai in- 

vestigatoriai nustatė, kad per 
praeitus 18 mėnesių iŠ įvairių 
konstrukcijos vietų JAV-bėse 
dingo (greičiausiai buvo pavog
ta) 16 tonų dinamito ir 94,000 
sprogdinamųjų pistonų bei 101,- 
000 pėdų detonuojamojo knato. 
Tokios vagystės įvyko Kalifor
nijoje, Colorado, Dlinojuj, Michi- 
gane, Ohio, Vermonte ir New 
Hampshire.

Nieko iš tų pavogtųjų sprog
menų nepavyko atgauti. Sako
ma, kad padažnėję bombardavi
mai įvyko panaudojant tą ’ di
namitą.

NEAPOLIS, Italija. — Tre
čiadienį jau trečią naktį ia ei
lės policija vedė kovą su tūks
tančiais jaunuolių, susirinkusių 
žiūrėti jų mėgiamo motorciklis- 
to, kurs save vadina Pamišėliu 
Agostino. Per visas tris naktis 
daugiau kaip 50 asmenų sužeis
ta, jų tarpe vienas policininkas, 
kurs persišovė iškritus jo re
volveriui. Nuo ašarinių dujų tre
čiadienį einantiems į . darbą ne
apoliečiams akys dar ašarojo.

VARŠUVA. — Rudolf Olma, 
27, sunkiai susižeidė ir 10 kitų 
žmonių buvo lengviau sužeista, 
kai jis bandė lenkų pilotą pri
versti pasukti lėktuvą ir nuga
benti jį į Vieną. Per neatsargu- įstaiga, širdies smūgio ištiktas, besidarbuojant Kongreso bibliote- 
mą jis pats susprogdino savo ko j e. , . t. <
bombą. Lėktuvas nusileido Ka-I 
tovicuose, kur sužeistieji kelei
viai buvo nugabenti į ligoninę, 
o lėktuvo grobikas į kalėjimą.

BELGRADAS. — Jugošlayi- 
’.josprezidehtasTito ru^iūcio 26 
d. priėmė aukštą Vatikano atsto
vą. Tai buvo pirmoji audienci
ja po pilno diplomatinių santy
kių tarp šios komunistų valsty
bės ir šventojo Sosto atstatymo.

LONDONAS. — Anglijos poli
cija naktį į rugpiūčio 27 dieną 
visame krašte pradėjo masinę 
ginklų medžioklę ir suėmė ne- 
mažą skaičių asmenų, priklau
sančių šautuvų savininkų klu
bams. Ginklų medžioklė tebe
sitęsė ir sekančią dieną. Kratos 
buvo pradėtos po to, kai Londo
ne prasidėjo bombų mėtymai ir 
politinių ekstremistų ginklavi- 
masis.

HAMBURGAS, Vokietija. — 
Laikraštis Die Welt praneša, 
kad Rytų Vokietija planuoja pa
siūlyti iš savo pusės nuolaidų, 
susijusių su tuo, kad Vakarų 
Berlyno gyventojai galėtų pra
dėti lankytis Berlyno rytiniame, 
sektoriuje. Pastačius “l 
sieną”, to paties miesto gyveh-j 
tojai nuo 1966 metų negalėjo 
susitikti.

TOKIJO, Japonija. — Komu
nistinė Kinija per radiją pasi
gyrė, kad ji išsprendusi bent kai 
kurias aplinkos teršimo proble
mas, pakartotinai sunaudoda
ma pačias industrijos atlieka- 
nas. Pavyzdžiui, plastikos at
matas ir pramonės chemikalus 
ji suvartojanti popieriaus ga
mybai.

ALDERMASTON, Anglija.— 
Daktarai žada ant gyvulių išban
dyti naują operacinį chirurginį 
peilį, kurs skrodžia audinius 
.“laser” spindulio pagalba ir gali 
perpjauti raumenis ir kaulus be 
kraujo. Laser peilis taip pat 
lengvai piauna metalą, asbestą, 
cementą ir kt.

PARYŽIUS.Dar vieną die
ną bergždžiai praėjo Hanojaus 
vyriausiam derybų delegatui 
Xuan Thuy neatvykus į posėdį 
menamai dėl to, kad iš kelionės 
tebesąs pavargęs. IŠ Hanojaus 
į Paryžių jis grįžo per Pekiną ir 
Maskvą.
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Be įvairių mūsų tautai svar
bių sukakčių, šiais metais pra
vartu prisiminti ir DP atsiradi
mo 25 metų sukaktį. “Displaced 
Person” vardas pirmą, kartą pa-

■ vartotas 1945 m. sąjungininkų * 
pajėgų vyriausioj būstinėj. Tai-

%

Persons atsirado DP. Liętuvius 
DP sudarė pabėgę nuo komu
nistinio teroro, vokiečių prievar
ta išvežti darbams, repatriavę 
dar prieš vokiečių-rusų karą ir 
kitaip atsiradę Vakarų Europon 

z je.
šv. Mato evangelijoj: “Kris

taus pamokslas nuo kalno” sa
koma: “žvilgtelėkite į dangaus 
sparnuočius: jie nesėja, nei 
piauna,nei į. kluonus krauna, o 
jūsų' dangiškasis Tėvas juos 
maitina.- -Argi jūs ne daugiau 
verti kaip jie?...” žinodami tuo- 

. laikinę netikrą savo padėtį ir 
lietuviai DP kartais save vadin
davo Dievo Paukšteliais, nes ir 
jie nešėjo ir nepjovė...

Po karo Vokietijoj Įvairių tau
tybių pabėgėlių buvo apie 7 mi
lijonai. Lietuvių buvo apie 60 
tūkstančių. Išlaisvintų kraštų 
svetimšaliai su džiaugsmu dai
nuodami grįžo namo. Rytinių 
kraštų pabėgėliai su ilgesiu ir 
viltimi lauke laisvės ir saviems 
kraštams, bet veltui...

4 ,
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Pradžioje DP globojo sąjun
gininkų-kariuomenė, vėliau glo
bą perėmė UNRRA, o dar vė
liau IRO. 1945 m. gegužės mėn. 
pabėgėliai pradėta telkti į sto
vyklas. Kaip kurie ten zpatys‘ 
vyko, o kaip kuriuos suvežė be-

gyvenome tada privačiai maža
me Bavarijos miestelyje Roda- 
che. Išaušo gražus Sekmanių 
rytas. Kelios šeimos dieną pra
leisti rengėmės vykti į netoli 
esantį miškelį. Tik staiga per 
visus pabėgėlius perbėgo mies
telio valdžios pasiuntiniai ir pra
nešė, kad per dvi valandas bū
tume pasirengę išvykti. Nepasa
kė net kur. Aikštėje jau stovė
jo Amerikos kariuomenės sunk
vežimiai. Kaip kas dar mėgino 
“ieškoti teisybės”, bet po poros 
•valandų, su savo menka manta 
jau riedėjome Coburgo link.

Platus Coburgo kareivinių ra
jonas jau kunkuliavo įvairių 
kraštų pabėgėliais. Mus apgy
vendino kareivinėje, kurioje jau 
radome savų tautiečių. Taip ir 
prasidėjo stovyklinis gyvenimas 
su visais DP darbais, vargais, 
rūpesčiais ir malonumais.

Coburge gyvenome neilgai. 
Jau ėjo gandai, kad amerikie
čiai kaimyninę Turingi jos pro
vinciją atiduoda rusams. Co-

į KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 pst
2. Juozas. Liūdžius, RAŠTAI, 246 pst 
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 pst _______

•- Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-
% % TUVA. 699 pst ____ _____ ______________■._____

5;-Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL____
6. J. Augustaitis, ANTANAS' SMETONA Ifc JO VEIKLA.

psl • • '
‘ Ti’Trof. V. Biržiška? TeNųJŲ’ 

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ' .  Z--ZZ .
& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 pst

? 9.Kairys, LIETUVA BUDO, 416 pst __________ ...____
r 10. VL Mtngėia, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

- ir. darbai. ------- -—-------- - --------------------------- ________
T^Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS!

;; 12, Dr. Antanas J;-Gussen, -DANTYS, 158 psl., minkštais 
>-yiršeliaiS'-.i§2.0Qį?s getais

13. -,Juozas Švaistas, TFETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl_________
14. Henrikas Radauskas;-EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ______ _____

' 15, plikas. Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ. KARALIENĖ,
15. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.-
171 Petronėlė Ormtaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl;___

: lSj<Kip-’s- . Bielinis, TERORO • IR VERGIJOS IMPERIJA.
: ’ 310 psl. ............... .. ................ ........... ________________
“19i Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 pst 

angliškai. ..... ..... ...... .......... .....?._______ _...._______........
2O.\Praftys Alšėnas, MARTYNAS JANKŪS, biografija, 294 psL 

/2L Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.
22,-V.z D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 pst ______
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Minkštas metalinis "audinys" tinka radaro signalams toliau slysti. 
Tai labai minkštas metalas su kapotomis skylutėmis. Metalas tinka 
moteriškoms suknelėms, šią medžiagą gamina Goodyear bendrovė. 

Ją vartoja aviacija ir laivynas.

burgąs buvo prie Turingi jos sie
nos, todėl tie gandai pabėgėlių 
nedžiugino. Jau iš patirties ma
skolių visi bijojo kaip maro, 
kaip kas Įsitaisė ratukus ir pa
sikrovę savo menką mantą, sau- 
valiai patraukė toliau Į vakarus. 
Vėliau tie gandai pasitvirtino.

Birželio vidury visi lietuviai 
buvome perkelti Į Wuerzburgą. 
Džiaugėmės atitolę nuo raudo
nosios pabaisos. Wuerzburge 
apsistojome kiek ilgiau.

DP stovyklomis buvo nusėta 
visa V. Vokietija. Stovyklos 
daugumoj buvo įkurtos apgriau
tose kareivinėse, barakuose, o 
kaip kur iškraustytų vokiečių 
butuose. Sunkus buvo benamių 
ir beteisių žmonių gyvenimas. 
Stovyklos daugumoj buvo ap
tvertos spygliuotų vielų tvoro
mis, prie vartų pastatytos sar
gybos ir be šykščiai duodamų 
leidimų už tvoros nieko neišleis
davo. Laisvas judėjimas buvę 
suvaržytas. Tik 1946 m. nuim
tos spygliuotos tvoros ir leista 
laisviau- judėti. Maitinimas dau
gumoj ' buvo žemiau vidutinio. 
Epideminių ligų nebuvo, bet 
daug žmonių buvo nusilpę, pa- 

į linkę' Į -džiovai , pas- daugelį vai
kų pasireiškė, rachitas ir maža 

į-krąujystė. ■
Daugelyje stovyklų buvo ne

paprastas susigrūdimas. Vie
name vidutiniam kambaryje gy- 
venO: 3-4- šeimos-, 12-16 žmonių, 
ar net daugiau.- Lovos buvo dvi
aukštės, o norėdami šiokio tbi 
kio. privatumo, kiekvienas savo 
kampą apsitvarstė Įvairiais de- 
kiais. žmonių- buvo prigrūsta 
net drėgnuose rūsiuose, pasto
gėse ir -garažuose.- r ’’ -

Su netekusiais savo tėvynės 
žmonėmis elgėsi kaip kam-pati
ko. Lyg tyčia dar daugiau ap-

&/ YpUjtSAVWGS

NSURED
up to - 7A.

$20,000. y®

PER ANNUM

. ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts. 

Slop,00 MINIMUM

PER*' ANNUM

| ON ALt PASSBOOK 
ACCOUNTS*

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY;

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pikėl, Sr., Chairman of the Board ' ' '

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR . S-7?
HOUR S : Mod. 12 P. M. to 3-P. St. Toes. » to į nuli 4 FH. 0 to 9, Safe »■ to 13;30.'

Rašo Dr. Murray C. Brown, 
Čikagos sveikatos komisionierius

Ateina sezonas, kurio metu 
šienligei jautrūs asmenys turi 
stengtis kiek galint išvengti žo
lių žiedų dulkių (pollens). La
bai svarbu yra tas kenksmingą
sias žiedų dulkes identifikuoti. 
Naujausiai tatai yra padaroma

yra allergeno; jei šienlige ser
gantis po to pradeda smarkiau 
čiaudėti, daktaras lengviau ga
li pasakyti, ar nėra pavojaus 
astmai išsivystyti. Tai yra la
bai svarbu, nes apie 33 nuošim-. 
čių šienligės pacientų, jei nėra 
tinkamai gydomi, išvysto, astmą, .kykloje mokslas -prasidės rug-

Ne visas šienliges sukelia žo-

vo daktaro pagalba galite pa
lyginamai lengvai tą nemalo
nią slogą pergyventi.

Rožių žemėje
Rose lando Lituanistinėje mo

lesiai taip pat yra tos ligos su
kėlėjai, tik tuo skirtumu, kad

įkvėpuojant purkštąją, kuriame "jie nėra sezoniniai. Namų pe-

tiek išvykdavo į Belgiją, Angli
ją, Kanadą, Australiją ir kai 
kurias Pietų Amerikos valsty
bes. Bet komisijos daugumoj 
rinkdavosi stiprius vyrus ir jau
nas merginas.

Pagaliaul948 m. birželyje bu
vo išleistas įstatymas, pagal ku
rį į JAV įsileidžiama 200,000 
DP. Pajudėjo-įsileidimas ir į 
kitus kraštus. Pabėgėliai V. Vo
kietijoj smarkiai mažėjo. Išken- 
tusiems karo baisumus ir bena
mių vargus atsidarė kitas pa
saulis, su įsikūrimo rūpesčiais 
ir naujais darbais. Tačiau dar 
ir ten nemažai liko ligonių, in
validų, ir senelių. Liko ir apie 
1,000 mirusių, jokių šviesesnių 
prošvaisčių nesulaukusių...

Palengvinti sunkų pabėgėlių 
gyvenimą milžiniškas pastangas 
padėjo Amerikos lietuviai. Jie 
siuntė maistą, rūbus, vaistus ir 
spaudė šio krašto valdžią dėl įsi
leidimo įstatymo priėmimo. 
Tūkstančiai sudarinėjo garan
tijas ir kitus įvažiavimo doku
mentus. Ar visada, jiems tinka
mai atsidėkojama... Daug jų 
jau nukeliavo ten, iš kur jau ne
grįžtama. Dabar, po 20 metų, 
prisimindami pabėgėlių vargus, 
lenkiame galvas prieš mirusius . 
ir tuos, kurie dar gyvena su mu
mis... Pi Venclova

lesiai dažniausiai randami rū
siuose ir garažuose, kur atmos
fera vėsi, drėgna ir tamsu, _•

Kadangi ne visur ir ne visiems 
yra galima išvengti kontakto su 
žolių dulkėmis (pollens), dau
geliui šienligės pacientų yra 
duodamos injekcijos jautrumui 
(alergijai) sumažinti, bet tatai 
turi būti pakartotinai daroma 
bent šešias ar 8 savaites prieš 
šienligės sezoną. Tokios injek
cijos daromos kiekvienais me
tais. .

Nosies lašai arba nosies švirk- 
štalai veikia dekongestuo  j ančiai 
(atpalaiduojančiai), bet tai tik 
laikina priemonė ir nerekomen
duotina, kadangi juo toliau, juo 
dažniau vartojant labiau paken
kia, negu pagelbsti. Blogiausia 
su šienlige yra tai, kad ji ati
daro duris daug rimtesnėms in
fekcijoms nosies sinusuose ir vi-

sėjo mėn. 12 d. (šeštadienį) 9 
vaL ryta. Mokykloje dirba šie 
mokytojai: Kun. č. Auglys, Z. 
Burneikytė ir vedėja M. Pete- 
raitienė. Mokykla ir lietuvybės 
išlaikymu rūpinasi Tėvų Ko
miteto pirm. Dr. Pr. Sutkus, vi- 
cepirm. p. Kaušienė, Tėvų Ko
miteto nariai (visi mokinių tė
veliai),. Visų šv. parap. klebo
nas Pr. Lukošius ir LB Rose- 
lando Apyl. pirm. Br. Macevi
čius, Mokykloje dėstomi visi 
lituanistiniai dalykai, be to, 
mokiniai paruošiami progra
moms scenai, Kalėdų Eglutei, 
Vasario 16-jai, Motinos Die
nai, mokyklų pasirodymui, 
mokslo metų užbaigimui, mok
sleivių šventei, “Margučio” ra
dijo ir “L. Televizijoje” progra
moms. Mokykloje ’ veikia 8 
pradžios mokyklos skyriai. Pa
mokos vyksta kiekvieną šešta
dienį nuo 9 v. r. — 1 v. p. p. 

: Prašome tėvelius, gyvenan
čius apylinkėje ir tolimesnėse 
vietovėse, atvežti vaikučius į 
šią lituanistinę mokyklą.

£

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

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

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

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5;

i

i

sunkinti jų gyvenimą buvo vyk
domi skryningai, neva ieškant 
kažkokių nusikaltėlių. Tokių, 
visai nieko dėtų iš stovyklų bu
vo- pašalinta apie 10%. Tai bu
vo dvigubai išvietinti, kurių pa
dėtis dar daugiau pasunkėjo. 
Kaip kuriems iš tos jokios padė
ties, pasisekė vėl sugrįžti Į pa
bėgėlių DP padėtį.

Nuotaikas drumstė ir nuolati
nis rusų agentų landymas. Atei
davo ir maskolių uniformuoti da
bitos , su auksiniais antpečiais; 
Įkalbinėti DP grįžti į plačiąją 
“tėvynę”. Pabėgėlius savo aki

mis mačiusius visas Lietuvoje 
maskolių vykdytas niekšybes, 
stebino jų akiplėšiškas melas 
ir ieškojimas naivių neišmanė
lių. Į jų kviečiamus susirinki
mus kaip kas nueidavo tik tiesą 
maskoliams Į akis išpyškinti. 
Jiems apsilankius Į kambarius, 
moterėlės- griebdavosi kokio nors 
pagalio ar’pamazgų... Kartais 
pasigirsdavo gandų, kad DP bus 
prievarta atiduoti maskoliams. 
Kenipteno stovykloje tokia prie
varta buvo parvartota. prieš uk- 
rainiečius». Vyko didėlė tragedi
ja. žmonės rematydami išsigel
bėjimo -žudėsi, S Tie '■ Įvykiai1 ir

. | akliems, daug kam, atidarė- akis., 
" Gyvenimo sąlygos buvo sun
kios, erzinančios'ir su neaiškio
mis perspektyvomis ateičiai, ta
čiau kultūrinis gyvenimas nuo
stabiai klestėjo; Tuoj Įsisteigė 
visa eilė vaikų darželių, virš 100 
pradžios mokyklų ir ’ 20 gimnazi
jų, su arti 3,000 mokinių. Daug 
jaunimo nūėfo: į- vokiečių uni
versitetus, kurių nemažas skai
čius baigė Įsigydami Įvairių spe- 
:cialybių daktaratus; 'Kartu su 
latviais ir estais buvo' įsteigtas- 
net Pabaltijo universitetas Ham
burge. Veikė ir daug Įvairių spe
cialybių kursų ” - - * ’ • • » v . * ’ - - - . ♦

. Suklestėjo ir. spauda. Buyo 
leidžiama visa, eilė periodinių- 
leidinių, jų tarpe .du. dienraščiai 
.— Mintis ir. žiburiai. 1946 
m, išėj o virš .200 periodinių leidi
nių. Ir neperiodinių leidinių ne-, 
mažai pasirodė.. Be įvairių va
dovėlių ir kitokių, išleista virš 
200 grožinės literatūros kūri
nių. Tai buvo didelės šviesios, 
■prošvaistės skurdžiame - stovyk
liniame gyvenime.

. Kuone kiekvienoj’' stovykloj 
atsirado įvaifūs meno ansamb
liai: chorai, tautinių šokių, dra- 
.mos, baleto grupės, kvartetai, 
oktetai, šie meno junginiai vei
kėme tik savo vietovėse, bet lan
kydavosi vieni-pas kitus ir kitose 
.stovyklose. Taip pat duodavo 
koncertus Amerikos kariams ir 
kitiems. Ir Čia neretai pasigė
rime Čiurlionio ir Dainavos an
samblių. menu,- kurie buvo iš
ugdyti V. Vokįetijoj. Wuerzbur- 
ge-buvo surengta net dainų šven- 
_tė, su apie.400 dainininkų. Buvo 

. ir. paskirų švistų bei - muzikų 
koncertų.. . . . -

Tai. tik prabėginis žvilgsnis į 
tuos kultūrinius, darbus, kurie 

.vyko, anų dienų DB gyvenimą. 
Ką kas bedirbo, kuo besidžiau
gė, bet visų mintys krypo. į Tė
vynę. Tačiau greita grįžimo na- . 
mo viltys, tolo. Pradėta rūpin
tis kur prišiglaųsime. Po šiek

k'
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W»AT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SA^gg;^
Stating a' savings account witb Standard Federal is the beginning of a new ciįįricncc ^ 

. an experience ef complete conMence and assurance. It's the big reason sė
savers come to Standard Federal
They are confident in the management which has made Standard among our mtinrfžg

yields 543% per year when compounded.

' r - -■ 1 j ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MffL BALANCE MIN. TERM

CKUFICATE 6.18%
5.927o

6.OO3&
5.75^

*5,000
*1,000

•an ms

Gold Eogto 
PASSBOOK 
ACCOŪNTS

5J9^ 5255& *50 . >oaB.

W

STANDARD 
FEDERAL INSURED

OMCI HOURS • Mooday 8p.m.^Tuesday & Friday,9 p. W
♦ Saturday, 9 Mk 1012 Noon ♦ Wednesday oo-bvsirfess traitnctai
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mus su visomis jų tautietėmis, 
dabar esančiomis britų vienuo
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VALANDOS: Pinnad. ir ketvirt. 9:00 ryto •— 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:Q0 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

7643 HASHING..AVENUt

"'MIAMI BEACH, 41, FLORIDA 
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

' Sophie ir Bernice Welicka

Plymouth Vafcfit
Duster 2-Door

Coupe

Connecticut gyventojas Ed Stiefel, pasidar gerą vežimą, pasikinkė arklius, įsisodino jauną 
žmoną ir 3 mėty sūny ir išvažiavo į Tucson., Ariz. Jis būtinai nori pamatyti pietines ir vakarines 
valstijas. Kiekvieną dieną jis nuvažiuoja po 25 mylias. Jis tvirtina, kad kelione įdomi ir nebrangi.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

-i

UNion 6-9206

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
. - - • X

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

* 1 mokama vieny
■ x metu certifi-
■ /t estams. Mažiau*
F ** Sia $5,000

ar daugiau

NĖRA DŪMU BE UGNIES 
Anglija ir Indija pradeda tirti 

vienuoliu supirkinėjimo "skandalą

AMD 10**

VATIKANO MIESTAS. Lon
dono Sunday Times paskelbto
ji sensacija, kad Europos kata
likų vienuolynai supirkinėja In
dijoje neturtingas mergaites, 
nepaprastai sujudino Vatika
ną, kurs nedelsdamas padarė ke
lis žygius: Išsiuntinėjo vienuo
lynams klausimų lakštus tikslu 
išaiškinti, kas toms mergaitėms 
apmokėjo kelionę, su kuo jos pir
miausiai tarėsi kelionės reikalu 
ir kas organizavo jų keliones iš 
Indijos į Europą.

Pradėjo su tomis mergaitėmis 
pasikalbėjimus tikslu žodžiu ir 
paveikslais parodyti, kaip jos 
yra laimingos ir Europoje gerai 
prisiderinusios, nepaisant pa
skalų apie prekybą vienuolėmis. 
Iliustruoti pasikalbėjimai bus 
skelbiami Vatikano savaitrašty
je “L’Osservatore della Dome- 
nica”.

Pusiau oficialusis Vatikano 
organas ’’Osservatore Romano” 
paskelbė ilgą editorialą antraš
te “Sensacionalizmas”, kuriame 
pagrasino, kad skandalingas tei
gimas apie tariamą moterų vie
nuolių prekybą tarp Indijos ir 
Europos “rizikuoja pavirsti... 
šmeižtu prieš Romos Katalikų 

, Bažnyčią”. Vedamajame puola
mas London Sunday Times pra
nešimas, kad Indijos kunigai ir 

. Vatikano pareigūnai esą įvelti 
į mergaičių “supirkinėjimą” In
dijos pietvakarinėje Keralos val
stijoje. Tame pranešime tvirti-

narna, kad duo 1968 metų esą 
pirkta-parduota apie 2,000 mer
gaičių.

Vatikanas teisinasi ir aiškinasi
Nors Vatikanas yra garsus 

savo neskubėsimu, tačiau šį kar
tą parodė nepaprastą skubotu
mą. Tą patį sekmadienio vaka
rą, kuomet paprastai visi Vati
kano ofisai yra uždaryti, jis iš
leido pareiškimą, paskelbdamas, 
kad du žygiai jau yra padaryti 
— viena, kad uždrausta ateityje 
rinkti tokias mergaites, kurios 
netinka būti vienuolėmis, antra, 
kad uždrausta skolinti pinigus 
tokioms atvykti į Europą. Pa
reiškime Vatikanas toliau aiški
na, esą daugelis tų mergaičių no
rėjo ar sakėsi norėjusios tapti 
vienuolėmis, neturėdamos už
tektinai lėšų: nuvykti į Europą, 
dėlto jos kreipdavosi Keraloje 
į kunigus arba į bažnytines gru
pes.

“Kaip tokiais-atvejais pasitai
ko”, sakoma Vatikano pareiški
me, “ne visos jos turėjo tikrą 
religinį pašaukimą. Kai kurios 
jų grįžo namo, kai kurios pasi
liko tarnauti kaip pasaulietės 
darbininkės tuose kraštuose, kur 
jos dabar yra”.

“Vatikano hierarchijos objek
tyvumas ir budrumas”, rašo Os
servatore” savo vedamajame, 
“matyti vien iš to fakto, kad šis 
reikalas oficialiai buvo pradė
tas tirti jau liepos mėnesį, dau-
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giau negu mėnesį anksčiau ne
gu tą istoriją paskelbė Londo
no Sunday Times”. Specialus 
investigatorius jau apklausinė- 
jęs 650 tokių iš Indijos kilusių 
vienuolių. Daugumas jų nesi- 
skundę.

Ką sako antroji pusė

Tas “skandalas” iš grynai baž
nytinio’ persimeta į tarptautiniai 
politinį ypač po to, kai praeitą 
antradienį, rugp. 25 d., viename 
italų laikraštyje buvo paskelb
tas laiškas, kurį rašiusi viena 
į Italijos vienuolyną atgabenta 
Indijos vienuolė sesuo Anna E. 
T. Elakatiu.

Adresuotame Keralos vienuo
lėms laiške rašoma, kad sesuo 
Anna ir kitos Indijos mergaitės 
yra paskirtos valyti išvietes ir 
mazgoti keptuves ir puodus, kai 
pačios italės vienuolės jokio ran
kų darbo nedirba.

“Jos mums sakosi už mus 
sumokėjusios po 6,000 rūpės 
(Indijos pinigai)... Ką gi mes 
vergės galime daryti? Jos mus 
prikalė prie kryžiaus ir mes 
mirštame”..., rašoma tame laiš
ke- ....
•v .> 36? ''
1 Sonia DougaŲ Londono mo
kytoja, kurios tyrinėjimai davė 
pagrindą pranešimui apie Indi
jos mergaičių pardavinėjimą 
Romos Katalikų vienuolynams, 
pasikalbėjime per televiziją pa
sakė, kad kai kurie kunigai, da
lyvavę toje prekyboje, gavo po 
$350 už kiekvieną mergaitę, bet 
tų pinigų nepanaudoję tų mer
gaičių skurde likusiems gimi
nėms pašelpti.

Plačiausiai Indijoje skaito
mas laikraštis “Indian Express” 
rugpiūčio 26 d. paskelbė iš Ma- 
drase leidžiamo katalikų savait
raščio “The New Leader” straip
snį, pasirašytą vieno 35 metų 
amžiaus Indijos katalikų kuni
go, kurs pareiškia, kad daug In
dijos mergaičių yra laikomų Eu
ropoje prieš jų pačių valią. “In
dian Express” priduria, kad tas 
kunigas studijavo Romoje ir da
bar yra New Yorke.

“Reperkusijos” Londone ir 
New Delhi

Tas, anot Osservatore Roma
no “sensacionalizmas” ne tik 
smarkiai atsiliepė į Vatikano vi
suomeninius santykius, bet ne
mažesnių nemalonumų pridarė 
Indijos ministerių pirmininkei 
Indirai Gandhi, kurią parlamen
to opozicija apkaltino esant “per 
minkšta” svetimų šalių krikščio
nių misionieriams ir leidžiant 
jiems versti indus į krikščiony-

Indijos užs. reik, ministerija 
pranešė, kad dėl Keralos mer
gaičių pardavinėjimo į Europą 
bus pradėti tyrimai.

LONDONAS. — National Se
cular Society kreipėsi į Britani
jos valstybės (Home) sekreto
rių Reinald Maudling, skatinda
ma ištirti teigimus, kad Indijos 
kaimietės mergaitės esančios 
pardavinėjamos vienuolių novi- 
ciatėmis j Britanijos vienuoly
nus; taip pat paprašė leisti In
dijos Aukštosios Komisijos val
dininkams padaryti pasikalbėji-

Chicagos Apygardos Valdyba kelia 
Lituanistinės Mokyklos lankymo klausimą

Chicagos apygardos valdyba 
su žiburiu rankoje ieško būdų ir 
priemonių kaip sukviesti visus 
lietuviukus į Lituanistinę mo
kyklą. šiuo reikalu ji sušaukė ir 
spaudos žmonių konferenciją ir 
prašė jos talkos. Konferenciją 
sušaukė, atidarė ir ją pravedė 
apygardos valdybos spaudos - 
informacijos vedėjas, vicepirm. 
J. Vaičiūnas rugpiūčio mėn. 20 
dieną.

Apygardos pirmininkas J. Ja
saitis pasisakė už gyvą reikalą 
sukviesti visus lietuviukus į Li
tuanistinę mokyklą, kad visų 
mokyklų visos klasės būtų už
pildytos! Jis apgailestavo, kad 
kai kurios mokyklos yra pustuš
tės. Kaipo pavyzdį nurodė Jau
nimo Centro Aukšt. Lituanisti
nę mokyklą, kurioje mokosi 
150 mokinių, o galėtų tilpti — 
mokytis dvigubai tiek. Jis kal
bėjo ir. apie apygardos veiklos 
planą, kurį žadėjo neužilgo pa
teikti, su juo supažindinti spau
dos žmones. Chicagos apygar
dos ribose veikia. .16 žemesniųjų 
lit. mokyklų ir j4-rios aukštes
niosios mokyklos.' Veikia taip 
pat Pedagoginis Lituanistikos 
institutas.

J. Jasaitis kėlė, ir lietuviškos 
spaudos klausimą, susijusį su 
knygų — laikraščių pirkimo 
vajum, kuris numatomas pra
vesti lapkričio mėn. Knygą — 
laikraštį reikia siūlyti kaip ge
riausią, kultūrinę kalėdinę do
vaną...

Vicepirm. A. Juškevičius, švie
timo reikalams atstovas, išvardi
jo visą eilę rūpesčių ir pateikė 
sugestijų: 1) Pasisakė už reika
lą visais būdais raginti apylin
kių valdybas, kad šios ieškotų 
asmeniško kontakto su jauno
mis lietuvių šeimomis ir kviestų 
jų vaikus lankyti lit. mokyklą; 
2) Spaudoje kelti ir lituanistinių 
studijų reikalą Chicagos univer
sitete; 3) Pasisakė už gyvą rei
kalą suvienodinti Lit. mokyklų 
mokslo programą; suvienodinti 
mokslo metus; suvesti išsisky
rusias, tarpusavio kontakto ne
turinčias Chicagos Lit. mokyk
las. Jis pabrėžė, kad Lit. mo
kyklų tarpusavis glaudus ben
dradarbiavimas yra būtinas vi
sais požiūriais tiek tautinio so
lidarumo, švietimo stiprinimo, 
tiek ir auklėjimo reikalu. A. 
Juškevičius sakė, kad Chicagos 
lietuvių šviesuomenė šio tarp
mokyklinio ryšio apgailėtinai 
pasigenda. Kas įsidėmėtina, kad 
to tarpmokyklinio darnaus su
tarimo pasigenda ir mokyklų 
vaikai. A. Juškevičius pasisakė 
planuojąs tos taikos siekti. Be 
to, yra užplanavęs suorgani
zuoti visų Chicagos apygardos 
mokyklų dvi šventes: vieną Ka
lėdų švenčių įmetu, kitą — 
mokslo metų pabaigoje.

Lituanistinės mokyklos moki
nių verbavimo reikalu pateikė 
realių sugestijų ir patys spaudos

žmonės. žurn. V. Kasniūnas 
siūlė žurnalistams aplankyti.Lit. 
mokyklas mokslo metu, pateikti 
mokiniams temas rašyti moki
nių verbavimo reikalu, pačius 
mokinius į verbavimą įtraukti. 
J. Vaičiūnas kvietė spaudos 
žmones pasiskirstyti ir aplan
kyti Lit. mokyklas ir jas popu
liarinti ir bei jų problemas vie
šai iškelti. Eilė dalyvavusių žur
nalistų tokias pareigas ir pri
siėmė. Z. Juškevičienė siūlė įs
teigti pastovią radijo valandėlę 
Margutyje, skirtą mokyklinio 
amžiaus vaikams, Sofia Barčus 
iki mokyklinio amžiaus vaiku
čiams. Jos teigimu, tokios pro
gramos turėtų būti pedagogiš
kai parengtos ir artistiškai, ak
torių priežiūroje, pravestos. To
kios programos, ji teigė, daug 
pasitarnautų lietuvybės ugdy
mui, lietuvybės pagrindų staty
bai. Ji aptarė ir besaikio televi
zijos naudojimo reikalą šeimoje. 
Siūlė vesti akciją už programų 
atranką ir ‘televizijos žiūrėjimo 
laiko ribojimą šeimoje. Pasisa
kė prieš televiziją, kurios dau
guma programų prisideda tik 
prie mokinio laiko trukdymo, 
moralės žalojimo. Savo kole
gas ji kvietė imtis organizuotos 
akcijos prieš šias negeroves.

M. Gudelis, Naujienų dienraš
čio redaktorius - administrato
rius, pasisakė remiąs’ir ateity

remsiąs L. B-nės idėją. Bet taip 
pat pasakė, kad Naujienos sto
vėjo ir stovės už L. B-nės de
mokratinį principą, kad L. B-nė 
būtų visų ir visiems lietuviams! 
Akcentavo, kad Naujienos bu
dėjo ir budės, kad viena kuri 
partinė žmonių grupelė galuti
nai neužvaldytų L. B-nės, kad 
mažumos valia nebūtų primesta 
daugumai... M. Gudelis čia 
pat prisiminė ir pokario metą, 
kaip Barzdukas, ką tik atvykęs 
į Ameriką, atsisakė jungtis su 
vietos lietuviais ir parodė ten
denciją primesti savo partinę 
valią visiems Amerikos lietu
viams, — Amerikos lietuvius 
užkariauti, o ne su jais susitar
ti. Apgailestavo, kad toks 
Barzduko elgesys atstūmė vie
tos lietuvius nuo naujai atvyku
siųjų ir išmušė Bendruomenei 
ekonominę paramą. Visi konfer. 
dalyviai įdėmiai išklausė šį pra
nešimą, o kaikas ir visai giliai 
susimąstė: kur einame?...

Apygardos valdybos šaukta 
spaudos konferencija įvyko š. 
m. rugpiūčio mėn. 20 d. J. Vai
čiūno bute. Dalyvavo: J. Jasai
tis, A. Juškevičius, St. Daunys, 
V. Kasniūnas, Z. Juškevičienė, J. 
Šlajus, J. Vaidelys, J. Vaičiūnas 
ir M. Gudelis.

Reikia tikėtis, kad šioje kon
ferencijoje iškeltos mintys, pa
daryti siūlymai kaip priartėti 
prie lietuviuko vaiko ir jį ma
loniai pakviesti į Lituanistinę 
mokyklą, plačiai pasklis spau
doje ir kvietimas ras atgarsį lie-

PAVOJUS NUO BOMBŲ
šiandien bombų pavojus mies

tams gresia ne iš priešo lėktu
vų, bet iš vidaus — nuo piktos 
valios žmonių. Vos prieš kelias 
dienas buvo bombų sugriauti 
Wisconsin© universiteto keli pa
statai, sunaikinta viena geriau
sių laboratorijų visame krašte. 
Nuostolių padaryta virš L*/, mi
lijono dolerių. Bombardavimų 
banga pasiekia visus miestus. 
JAV senatas paskelbė, jog nuo 
1969 m. sausio mėnesio iki š. m. 
gegužės buvo padaryta 368 bom
bardavimai. Tai yra dvigubai 
daugiau negu per praeitus 8 me
tus.. Grasinimai bombomis, New 
Yorke pašoko nuo 1969 m. iki 
š. m. per pirmuosius 6 mėnesius 
nuo 3,300 iki 6,000.

Nuo bombų daugiausia nu
kenčia vieši pastatai — valdiški 
ir civiliai, net privatūs namai 
bei krautuvės. M. š.

tuviškoje širdyje 
kyklų mokslo pradžia — rug
sėjo mėn. 20 d.).

Lituanistinė mokykla tebūna 
kiekvieno lietuviuko pasididžia
vimas ir jo vaikystės, jaunystės 
džiaugsmas!...

A Beržienė

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,
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VIENAIP RAŠOMA,
Praeitą šeštadienį Forum ra-1 

dijo programoje buvo praves
tas simpoziumas ryšium su ne
senai įvykusiu Romoje Lietu
vių Koplyčios pašventinimu ir 
josios dedikacijos iškilmėmis.

Prieš tai lietuvių spaudoje 
buvo aiškiai užakcentuota, 
kad koplyčios pašventinimą 
atliks pats šv. Tėvas Paulius 
VI sir, kad tos iškilmės įvyks 
antradienį, t y. liepos 7 dieną. 
Todėl ir lietuvių ekskursija 
Romon atvyko liepos 6 d. išva
karėse, kad galėtų pašventini
mo iškilmėse dalyvauti.

Prieš save turiu paties Kop
lyčios šventinimo iškilmių ko
miteto Romoje išleistą progra
mą, kurioje juodu ant balto 
parašyta, kad “Jo Eminencija 
kardinolas Paulius Marella,

KITAIP KALBAMA
Į Vatikano Bazilikos Rektorius, 
šventina koplyčią, konsekruo
ja altorių ir aukoja šv. Mišias. 
Po Mišių lietuvių atstovai pa
deda gėles prie Pijaus XI kars
to. .. liepos 6 d. 17 vai.”

Visi ekskursijos dalyviai 
taipgi tvirtina, kad jie šventi
nimo iškilmėse nedalyvavo.

Toliau toje programoje ra
šoma, kad antradienį, liepos 
7 d. 8 vai. “šv. Tėvas Paulius 
VI ateina Į Lietuvių koplyčią 
ir laimina šventąjį Mergelės 
Marijos, * “Gailestingumo Moti
nos”, paveikslą. Iš čia, apsi
vilkęs liturginiais rūbais, su 
palyda eina į centrinę požemi- 
nės Vatikano Bazilikos navą ir 
atnašauja šv. Mišias...”

Visi ekskursantai taipgi tvirti
na, kad jie tose iškilmėse gau-

Rusai stiprina savo pozicijas
Sovietų Sąjungos premjero Aleksei Kosygino ir va

karų Vokietijos kanclerio Willy Brandt rugpiūčio 12 die
ną Maskvoje pasirašyta sutartis sustiprino dabartines 
rusų pozicijas visoje rytų Europoje. Rusai turės drąsos 
dar labiau sauvaliauti jau užimtose rytų Europos valsty
bėse ir galės geriau pasiruošti tolimesnei ekspansijai j 
vakarus. Spaudoje buvo žinių, kad šis susitarimas rusams 
buvo reikalingas dėl aštrėjančio konflikto su komunistine 
Kinija, bet reikia neužmiršti, kad sovietų imperijos val- 
dovai pasinaudoja kiekviena jiems pasitaikiusia proga 
laisvojo pasaulio diplomatų snūduriavimu arba pra- 
žiopsojimu.

Sovietų Sąjunga pavergė Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
primetė komunistinę valdžią Lenkijai ir pasiėmė didelius 

* ’plotus lenkų valdytų žemių, primetė komunistines val
džias rytų Vokietijai, Čekoslovakijai, Vengrijai, Bulgari
jai, Rumunijai, Jugoslavijai ir Albanijai. Tito pajėgė at- 
sipalaidoti nuo Stalino globos, Albanija persimetė pas Ki
nijos komunistus, komunistinė Rumunija dar tebeveda 
kovą prieš krašto pavergimą ir galimą rusų okupaciją.

. - Pirmas Sovietų Sąjungos ir Federalinės Vokietijos 
respublikos sutarties paragrafas sako, kad abi valstybės 
palaikys taiką ir stengsis sumažinti dabartinę įtampą. 
Abi valstybės vadovausis Jungtinių Tautų organizacijos 
įstatuose pažymėtais principais ir tikslais. Visus tarp
tautinį saugumą liečiančius klausimus spręs tik taikiomis 
priemonėmis, nevartos jėgos nesusipratimams spręsti ir 
net; negrasins jėga. Trečias paragrafas sako, kad taika 
Europoje galės būti išsaugota tiktai tuo atveju, jeigu nie
kas nesikėsins, į. dabartines, sienas. Susitarusieji, laiko 
neliečiamomis dabar ir ateityje visų' Europos valstybių 
sienas, kokios jos yra sutarties pasirašymo dieną

* Vakarų Vokietija pasižadėjo nevartoti jėgos Rytų 
Vokietijai prijungti prie vakarų Vokietijos ir pasižadėjo 
nevartoti jėgos lenkų paimtoms žemėms atgauti. Kitos 
valstybės sutartyje neminimos, bet dėl jų pasakyta, kad 
pripažįstama dabartinė padėtis ir dabartinės sienos. Su
tartyje pasakyta, kad abi valstybės prisilaikys Jungtinių 
Tautų paskelbtų principų, o vokiečių užsienio ministeris 
Scheel pareiškė, kad sienų ir kiti klausimai bus spren
džiami taikos derybų metu. Europoje karas pasibaigė 
prieš 25 metus, bet iki šio meto kariavusioms valstybėms 
dar nepavyko taikos sutarties pasirašytu Taikos sutar
ties principai turės būti aptarti ir taikos sutartis pasi
rašyta. ; ; „

Ar Sovietų Sąjungos ir Federalinės Vokietijos pa
sirašyta sutartis palietė Lietuvos klausimą? Tiesioginiai 
šis vokiečių ir rusų susitarimas Lietuvos nelietė. Lietuvos 
vardas, sutartyje neminimas. Paminėta Ulbrichto valdo
ma rytų Vokietija, paminėtos dabartinės Lenkijos sie
nos, bet nepaminėta Lietuva ar kuri kita rytų Europos 
valstybė.

Tiesioginiai nepaminėta, bet netiesioginiai paTninė- 
ta. Kancleris Brandtas pripažįsta,- kad negali pradėti 
naujo karo prarastoms žemėms ir privilegijoms atgauti. 
Jis sutiko rusų atskirtą rytų Vokietiją pripažinti atskira 
suverenine valstybe ir pasižadėjo su ja tartis prekybos ir 
kitais reikalais. Vakarų Vokietija tą patį darys ir su da
bartine Lenkijos valdžia. Su sovietų valdžia vakarų Vo
kietija jau yra susitarusi dviem svarbiais klausimais. So
vietų Sąjunga sutiko duoti vakarų Vokietijai šildomų 
dujų, o vokiečiai pasižadėjo pagaminti toms dujoms leisti 
reikalingus didelius plieno vamzdžius. Rusai tokių vamz
džių pasigaminti nepajėgia, o vokiečiai kiekvieną dieną 
vagonais tuos vamzdžius jau siunčia Rusijon. Be to, va
karų Vokietija baigia susitarti dėl sunkvežimių statybos. 
Vokiečių inžinieriai ir pramonininkai pasižadėjo pasta
tyti pačioje Rusijoje didelius sunkvežimių fabrikus. Ru
sai ir Fordui buvo pasiūlę statyti sunkvežimius, bet ne
galėjo susitarti dėl atlyginimo ir dėl tvarkos pačiose dirb
tuvėse; Su vakarų Vokietijos pramonininkais rusai susi
tarė
/ Jeigu vakarų Vokietija sutiko pripažinti rusų pri

mestą rytų Vokietijos, atskyrimą ir dabartinės Lenkijos 
sienas, . tai kodėl ji negali pripažinti dabartinės padėties 
ir Pabaltijo valstybėms ? Vokięčiai sutartį pasirašė pre
kybos ir pramonės sumetimais, bet kodėl vokiečiams ne
gali ateiti noras paragauti džiovintų lietuviškų grybų ir 
tokiais pačiais sumetimais' pasirašyti sutartį" su dabarti
nės Lietuvos valdovais? Valstybės Departamentas tvir
tina, kad Lietuvos klausimas bus keliamas tiktai-taikos 
konferencijoje. Rytų Vokietijos klausimas taip pat bus 
keliamas taikos konferencijoje, bet tuo. tarpu rusai vo
kiečiams jau primetė savo valią Kokia yra- garantijaj 
kad rusai neprimes savo valios vakarų vokiečiams ir dėl 
Lietuvos? : ’ -

Sovietų Sąjungos ir vakarų, Vokietijos susitarimas 
sustiprino sovietų pozicijas rytų Europoje. Dar pavojin
gesnės bus to prekybinio^ bendradarbiavimo nuotaikos 
kitose gyvenimo srityse. ; .

šiai dalyvavo.
I vieną telefonu pastatytą 

klausimą: kodėl koplyčios pa
šventinimo iškilmės įvyko pir
madienį, o ne, kaip anksčiau 
buvo rašyta, antradienį, tai p. 
S. Semėnienė kategoriškai už
tikrino, kad koplyčią pašven
tino pats Popiežius Paulius VI 
antradienį.

Tat tegu bus leista p. S. Se
mėnienę konkrečiai paklaus
ti: kas šiuo atveju lietuviškąją 
visuomenę klaidina: ar Lietu
vių Koplyčios šventinimo ko
mitetas savo išleista programa, 
ar to Komiteto narė p. S. Semė
nienė, pasišovusi kažkieno in
teresus ginti?

Ar gal p. S. Semėnienė kar
tais nesusipainiojo žodžiuose: 
“pašventinimas, konsekracija” 
su žodžiu “palaiminimas’’. Aš 
manau, kad visa lietuvių eks
kursija buvo -Šv. Tėvo Pau
liaus VI palaiminta, tat ar ir 
pati p. Semėnienė po tokio pa
laiminimo pasijuto jau ir “pa
šventinta”?

Toliau visų buvo tvirtina
ma, o Drauge ypatingai pabrė
žiama, kad tai yra Lietuvių
Kankinių Koplyčia, o tuo tar
pu išleistoje programoje rašo
ma , kad tai tik “Lietuvių Kop
lyčia šv. Petro Bazilikoje”, o 
žodis “kankinių” niekur nemi
nimas.

Nors oficialiai ir rašoma', kad 
tai Lietuvių Koplyčia, bet pa
čioje koplyčioje tokio pavadi
nimo niekur nėra užrašyta, kai 
tuo tarpu Washington’© koply
čioje toks pavadinimas yra aiš
kiai atžymėtas.

Mano įnuomoue, Koplyčios 
statymo komitetas dabar turė
tų visai nuoširdžiai' ir atvirai 
aukotojų žiniai pasakyti, nie
ko nevyniojant į vatą; kas ir 
kaip buvo norėta ’ padaryti ir 
kas galų gale, esamose sąlygo
se, pasisekė padaryti.
f Kad koplyčios komiteto no
rai ir planai tikrai buvo lietu
viški, tai greičiausiai niekas 
nekelia jokių abejonių, bet
kad Vatikane pučiant įvairiems 
politiniams skersvėjams, ne 
viskas sutapo su Koplyčios ko
miteto užsimojimais — norais, 
tai nebūtą reikalo slėpti.

Negalima tik pavardžių mi
nėti, bet pavieniems ekskur
sijos dalyviams teko privačiai 
išsišnekėti su arčiau Vatikano 
reikalų stovinčiais asmenimis, 
kurie aiškiai pabrėžė, kad Kop 
lyčioję esą palikta daug tuščių 
vietų tokiems užrašams pada
ryti, kurie aiškiai bylotų apie 
tos Koplyčios statymo intenci
ją, bet tam jreikia laukti ati
tinkamo politinio laikotarpio.

Buvę pabrėžta, kad verčiau 
vėliau įrašyti, negu dabar, pa
pūtus šiaurės vėjams, padary
tus įrašus reiktų panaikinti.

Mokslininkai tiria, kokią įtaką i Nevados žvėrelius daro radiacija. 
Iš paveiksle matomo stulpo viršūnės eina suskaldyto atomo spindu
liai. Specialiai paruoštos labai jautrios mašinos matuoja ty spindu

liu įtaką į laukines peles ir įvairiausius šliužus.

Net ir tas lietuviškas užra
šas: “Marija gelbėk mus” ant 
sienos virš Sibiro, maldakny
gių buvo sulaikytas ir tik kilus 
pavojui, kad visi dekoravimo 
darbai gali sustoti, galų gale 
buvo sutikta»

Pagaliau ir žodis Vilnius, po 
vienu bareljefu užrašyta “Wil- 
na”. Tai tik lenkui yra visai 
priimtinas, bet ne lietuviui.

Galop ir kun. J. Prunskio 
laike simpoziumo užakcenta- 
vimas, kad “kas neaukavo; 
tas neturi teisiij ir Koplyčios 
įrengimo kritikuoti” skamba 
ne visai džentelmeniškai. Rei
kia pripažinti, kad visi tokie ir 
panašūs reiškiniai mažina au
kotojų kontingentą, kuomet 
vienaip kalbama aukų pra
šant, o vėliau kitaip daroma ir 
nerandama reikalo net pasiaiš
kinti aukotojams.
Gaila, kad kun. J. Prunskis, 

pats būdamas DP, yra giliai 
susižavėjęs Amerikoje įsigyve
nusiu - principu, kad lietuviui 
katalikui leistina yra tik: “Pray, 
Pay and Obey”. Mat, tik tada 
būsi geras katalikas ir pelnysi 
dangų. J. Žemaitis

Kitas gaujų geradaris
Chicagos milijonierius, drau 

dimo kompanijų pareigūnas 
Clement Stone, pasisakė pa
skolinęs “Conservative Vice 
Lords” gaujai 60,000 dolerių, 
kad ji galėtų sukurti “ekono
minę imperiją” Imiesto vaka
rinėje dalyje.

Ta gauja atidariusi penkis 
biznius, kaip tai užkandinę,

drabužių krautuvę, rekreaci
jos centrą”, “Meno galeriją” ir 
kt., bet policija nesidalina Sto
nes optimizmu, tvirtindama, 
kad smurtas ir kriminalinė vei 
kla gaujos narių tarpe nesiliau 
ja, nepaisant, kad jie patapo 
“biznieriais”.

Tos gaujos viceprezidentas 
Fred Gore, 33, nuteistas nuo 25 
iki 40 mėtų kalėjimo už dviejų 
žmonių nužudymą pereitų me
tų spalio mėnesį; prieš patį 
tos gaujos prezidentą Alfonsą 
Alford byla dėl žmogžudystės 
1968 m. rugsėjo mėnesi panai
kinta, bet netrūkus pats prezi
dentas buvo peršautas, sčdėda 
mas gaujos “štabe” 3655 W. 16 
th Street t

Apiplėšė CTA tarnautoją
Du plėšikai užpuolė Chica-

gos tranzito administracijos 
(CTA) tarnautoją Congress li
nijos traukinėlio ofise prie Dės 
Plaines gatvės.

Apie-2 valandą nakties Į ofi
są įėjo vienas CTA kondukto
riaus kepurė apsimovęs juoda
sis ir paprašė žaizdoms perriš
ti medžiagos. Už valandos jis 
grįžo ir paprašė, daugiau me
džiagos, bet vos įleistas vidun 
išsitraukė revolverį, įsileido 
antrą juodį. Tarnautoją surai
šioję ar jam užkimšę burną 
banditai pasiėmė kasoje rastus 
^754 ir išėjo. Tarnautojo pini
ginės nelietė.

Pasiekti ofisą vagys turėjo 
pereiti dvejus elektrizuotus 
bėgius.
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1944 metais, frontui Rytuose vis labiau 
svyruojant, pabėgėliai nuo komunistų 
“išlaisvinimo” traukėsi pavieniui ir su šei
momis. Jų apsčiai pateko į Seidlizc bara- 
kyną.

Čia visų barakynų viršininku buvo par- 
tietė moteris, kurios pavardė išdilo iš at
minties. Moteris motiniška, todėl jos “rū
pesčiu” buvo įsteigtas vaikams “darželis”, 
kad motinos galėtų eiti dirbti į “Zeis-Icon” 
fabriką. Kas buvo to “darželio’’ prižiūrė
tojos ir mokytojos, nežinau, tik žinau fak
tą, kad po kelių savaičių tame “daržely
je” nebeliko nė vieno mažamečio globoti
nio. Jie visi kažkokios staiga atsiradusios 
“epidemijos” užpulti, išmirė. Motinos 
veikė, plaukus draskėsi, alpo, bet nieko 
nebegalėjo savo vaikams padėti: jie buvo 
mirę. Po to, motinos, gedulą ir nenumal
domą skausmą širdyje nešiodamos, kasdien 
eidavo dirbti į joms paskirtą vietovę. Ka
dangi tai buvo nuo komunistų pabėgusių 
motinų vaikai, o dabar Drezdeną valdo 
komunistai, todėl abejotina, ar buvo da
romi žygiai šitai masinei vaikų žmogžu
dystei išaiškinti.

Antras, niekada atminties neapleidžiąs 
prisiminimas yra maistas. Iš aukščiausios 
vokiečių darbų tvarkymo — “Arbeitzam-

to” įstaigos ir užsieniečių darbininkų ko
lonijoms buvo nustatytos maisto normos. 
Gal jos ir nebuvo visai badmiriškos. Ir toji 
pat darbo tvarkymo įstaiga kartas nuo kar
to to maisto gaminimą ir atidavimą jį 
skirtiems tikrindavo per savo kontrolinius 
atstovus, bet tokie kontrolieriai, norėda
mi patikrinti “auslenderių” — darbininkų 
maitinimą, privalėdavo tris dienas iš ank
sto pranešti barakinei — stovyklinei vado
vybei apie savo atvykimą. Aišku savaime, 
kad kontrolės dieną darbininkai gaudavo 
prideramų ir sotų valgį, kuriuo galėdavo 
pasigardžiuoti ir patys kontrolieriai.

O paprastai maisto “meniu” sudaryda
vo dvi ar trys (mažesnės) su lupenomis 
virtos bulvės ir kaušelis “jaučių uodegų”, 
tamsiai rudos spalvos padažas. Tai pie
tums. Pusryčiams ar vakarienei ■— vos, 
pražylinta arbata ar kava su griežinėliu 
duonos ir vos įžiūrima kruopele sviesto ar
ba margarino. O darbovietėje, pietų per
traukos metu, galėdavai gauti išviete dvo
kiančios, sakydavo, — iš medžių kempinių 
pagamintos sriubos. Ji būdavo verdama 
specialiai ’“auslenderiams’’. Vokiečiai 
darbininkai gaudavo atskirai ir visai kitos 
rūšies pietum sriubą. Darbovietės valgyk
loje būdavo atskiri stalai vokiečiams ir 
“auslenderiams”. Prie vokiečiams skirto 
stalo nė vienas “auslenderis” negalėdavo 
ir nedrįsdavo atsisėsti.

O vokiečiai labai išradingi. Jie, pvz. tu- 
j rėjo įstatymą, kad darbininkas dirbęs 12-

— Churčilis turįs kokių tai nuosavybių ir 
fuo pačiu tikrą interesą išlaikyti Drezdeną 
nepaliestą karo ugnies... Bet vis vien jam 
buvo parašytas biblinis, Babilono miestą 
ištikęs sprendimas: “Mene, mene, tekel 

. ufarsen... ” — Dievas tave svėrė ir rado 
perlengvu išlikti sveikam”...

Ir aš kiekvieną kaptą pasigėrėjęs neap
sakomo žavumo miesto vaizdu, nusisukęs 
nuo jo, kuprinę ant pečių nešinas, žings- 

.niuodavau kurį galą plcnfu į laukus. Plen
to šalikelės būdavo apsodintos vaisiniais 
medžiais: obelėmis ir krauščmis, ■ yysmo 
mis ir slyvomis. Tų vaismedžių vaisiai, 
nunokę, krisdavo į pakelės % griovius, dir
vas, pievas. Ir svajodavau tada žingsniuo
damas, kad mano tėvynė Lietuva kada 
nors pasipuoštų šitokiais pakelių sodais, 

.teikiančiais ne tik paunksmę, medžių ža- 
(Iumos žavėsi ir nunokusių vaisių naudą 
praeiviams, bet ir vaizdą krašto, kuris yra 
ištisas žaliuojantis sodas. Tokį vaizdą tu
rėjo Saksonija su savo sostine Drezdenu.

Panašiai kaip 
Kaunas nuo 

.. Vytauto- kalno.

Ir kas tikrai galėtų pavaizduoti tą ža
vėtiną “auksinio miesto” vaizdą, matomą 
nuo aukštumos?

Lyg sidabrine juosta perjuostas Elbės 
upės saulėje spindinčia plačia vaga, so

duose, gėlynuose ir didžiulių medžių pla
čiuose. parkuose paskendęs jis savo daugy- 

»be senoviškų pastatų, bažnyčių, muziejų, 
visokiomis skulptūromis papuoštų tiltų ir 
paskirų paminklų biustais, štai, jis, kai 
kur ryškiu didžiuliu raudonu kryžiumi pa
žymėtu pastatu-— reiškiančiu ligoninę, o 
ten, ne vienas, ne du, bet daug pastatų 
aukso spalva (toji spalva karo metu tyčia 
nevaloma ir turinti žalią spalvą) spindin
čiais variniais stogais. Tarytum pasakų 
pasaka: didmiestis kultūrinių ir meninių 
paminklų, žydinčių gėlynų ir žaliuojančių 
sodų... Jokių karinių pastatų, jokių tvir
tovių, jokių didžiulių fabrikų pačiame 
mieste. Tik atokiau nuo centro keliolika 

’pastatų, kuriuose gaminamos karo reik- 
menės. Bet tai beveik nematoma dulkė vi
so didiniesčio meniškame ir gamtiškame 
jokios karinės reikšmės neteikiančiame ir 
neesančiame spindėjime... Ir tokio to 
miesto stovio akivaizdoje kiekvienas jame 
gyvenęs, jautėsi saugus nuo karo ir sunai
kinimo grėsmės. Be to, labai plačiai ten 
buvo paplitęs miths, kad pats Anglijos ta
da buvęs vyriausias ir svarbiausias vyras

ką valandų privalo gauti papildomo mais-' matomas visas Drezdenas.
to. Įstatymas įstatymu: ir užsieniečiams buv. mūsų laikinoji sostinė 
darbininkams jis turėtų būti taikomas. 
Taip, bet vokiečiai darbdaviai susigalvojo 
auksinę išeitį: “auslenderiams” austatė-
prievolę kasdien dirbti ne 12 bet llir pusę 
valandos. Taip ir plušdovome kasdien po 
vienuolika ir pusę valandos, nebuvo daro
mas skirtumas tarp dieninės ar naktinės 
pamainas, negaudami jokio papildomo 
maisto darinio.

Užtatai tokio darbo ir matmimosi išda
voje 1945 metų pavasarį mane užpuolė “nu 
tukimas”: veidai ir kojos pasidarė apva
lios, kaip “kėglių” sviediniai. Tikras ger
būvis. ri Nuo badmiriško maisto ištinau. 
Ir kai kartą vokietis- “formanas” užpuolė 
kaltinti mane, kodėl sėdėdamas dirbu, ne
beiškentęs, pakeltu balsu .atrėžiau jam, 
jog mano kojos nuo badavimo’ yra ištinu
sios ir aš nebegaliu stovėdamas dirbti. O 
jis, kaip naciui tikrajam ir pritinka, su
griebęs už krūtinės ir kratydamas, pagra
sino pasiųsti mane į kacetą už... sabotažą.

Nežiūrint to, Drezdenas pasiliko at
mintyje Drezdenu. 1944 metų rudenį, nu
nokus vaisiams, sekmadiehiais ar šešta
dieniais, jeigu būdavau darbovietėje 'at
pylęs naktinę pamainą (dirbdavoine visą 
laiką šešias dienas savaitėje), išsiprašęs 
sargybinio praleista išeiti iš barakų, tram
vajumi važiuodavau į pietinę pusę, po to 
tekdavo gerokai pakulniuoti plentu į aukš
tumą, nuo kurios; kaip ant delno būdavo

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
I> i e n r a š t į

’ “NA U J IENA S"
Jos visad rašo

TEISYBE z

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, AUGUST 29, 1970

i



baudą mokėti, žmona aiški
akių, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospect 8-3229

Rezid. telefa WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai rvto 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryti 
Ligonius priima tik susitarus.

t»l. 239-4683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

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

RezJ 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

žuvys nenutrūktų, tai prisiei
tų baldų kraustytoje Beniulį 
ar Naujokaitį iš Čikagos su 
sunkvežimiais kviesti žmonos 
pagautoms žuvims į Čikagą 
parvežti. O aš kai traukiu, tai 
tik ištraukiu mano paties pirk
tą ir gerokai žuvų apgraužtą 
sakarį.

Kitą dieną einu į mišką ir vi
sas piktųjų dilgėlių sukapotas

(Tęsinys)
O tų ešerių be skaičiaus ga

lėjome prisigaudyti. Ėmėme 
tik stambius.

Nežinau ir nesuvokiu, iš kur 
žmona sužinojo, kad meške
riotojams vis tik mažos ir vi
dutinės žuvys užkimba. Di
džiosios? Vis nutrūksta ir ga
na. Vos spėja -savo šakelę nu
leisti, jau ir neria žemyn plu- 
delė. Traukia į viršų, — žuvis Įišpiaunu žmonai ir sūnui te- 
nutrūksta. Ir vis nutrūksta tos 
didžiosios! Sėdžiu, galvoju ir 
džiaugiuosi, kad žmonai vis 
tos didžiosios žuvys nutrūksta. 
Ko gero, jeigu visos didžiosios

ruwnvi KCpUDilC /-/OOČ

DR. PETER BRAZIS X
PMYCiriAM AAin Ciior-CMM *- PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA 
27W W. Stsf STREET 
* Tek: GR 6-2400

pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

x Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadienius 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2856 West 63rd SU Chicago, HL 60629 
TeleU PRospect 6-5084

Į 
į

Apdraustas perkraustymas 
Iš įvairių atstumų- 

ANTANAS VILIMAS • 
823 W. 34 Place 

TeL: F Rentier 8-1882
J

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. i E RUNAS 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

^ADINSKAę

kias ilgokas, bet labai kumpas, 
kreivas meškeres. Mat moder
nių meškerių vietoje negalima 
pirkti. Ižvažiuojame jau ketu
riese meškerioti. Sūnus ant 
kreivo pagalio pagauna devy
nių svarų lydeką. Marti ištrau
kė mažesnes, sveriančias po 
porą svarų lydekas, žmona 
traukia ešerį po ešerio, o aš... 
ištraukiu tik apgraužtą sakarį.

Marti, padėjusi meškerę į 
laivą, atsigula pailsėti, žmo
na, kaip tyčia visą laiką prie 
manęs sėdėjusi, užsimano į 
laivo galą nueiti ir iš-ten savo 
didžiąsias žuvis gaudyti. Stai
ga matome atlekia į mus visu 
greičiu laivelis. Sūnui pasa
kius “policija”, žmona meta 
savo šaką — meškerę į laivelį. 
Mat, važiuodami meškerioti, iš
siėmėm ir sumokėjome po $6,5 
meškeriojimui leidimus aš ir 
sūnus. Moterys leidimų netu
rėjo. Policininkas reikalauja 
meškeriojimui leidimų. Mano 
ir sūnaus reikalai tvarkoje, o 
su žmona prastai. Ko gero teks 
į “kalėjimą” eiti, ar didelę pa

Ir taip, prikrovę didelę dėžę 
naši, kad ji tik šiaip sau su ša-{ešerių, sudokų (Wallve), šamų 
kele žaidusi. Policininkas juo- (bullhead) 10 lydekų ir net 

Jeigu ir ant ta- vieną didelį bigmaullbass, pa
sileidome namo, — į Čikagą.

Važiuojant į namus kitu ke
liu miškais, matėme įsiterpu
sius tarp miškų mažus, dide
lius, pailgus apskritus ir kito
kius ežerėlius ir ežerus.

Gamtovaizdžiu negaliu atsi
gėrėti. Ir šiuo keliu važiuo
jant prie kiekvienos, kad ir 
mažos vietovės, matėsi liutero
nų bažnyčios.

Per savaitę laiko plaučiai jau 
buvo spėję priprasti prie gry
no oro. Pftsiekus Čikagą, _iš 
karto pajuto plaučiai nešvarų 
orą. Jautėsi .sunkiau alsuoti.

Grįžęs į Čikagą, maniau apie 
savo meškeriotojo nesėkmę j 
nutylėti. Kur tau! Sužinojo ne 
tik čikagiškiai, bet ir ciceriš- 
kiai meškeriotojai, nes papa-: 
šakojo ciceriškis Kazys Budvy- J 
tis. Na, ir piauna jie mane! Šį 
kartą jūs juokitės, jeigu kitą’ 
kartą važiuosit, tai aš iš jūsų 
pasijuoksiu.

Tree, ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telefu GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus - -

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8, 
antrad. 2—4. ,

150 DOL. PIGIAU
SPALVOTA TV —

RADIJAS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS uęu 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 PtECKAS
OPTOMETRIST AS

kalba lietuviškai'
2618 W. 71st St.— Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

'“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

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

SX)PHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS x 

Visos programos iŠ WOPA,

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629
ca J

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kiti užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai.’ vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
iketus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. . .

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da- 
>ar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
creipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės 4
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

A3IERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727'So. Western Aye.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2603 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

W A 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu pre- 

. kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 
maistas, pinigai.

A P D RAUDŲ AGENTŪRA:
narnu automobi- 
bų, gN^vybes, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jlmo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

kiasi ir sako 
vo tos šakos žuvys kimba, tai 
jau meškerioji. Leidimą išsi
imk”. Pagrasinės daugiau ir 
su šakele nemeškeriot, — nu
važiavo. Truputj nuotaiką po
licininkas sugadino. Metę meš
kerioti, grįžome į namus ir abi 
moterys leidinius išsiėmė. O 
kada visi keturi leidimus turė
jome, tai policininkas ir nepa
sirodė.

AUDROJE
Gražus penktadienio rytas. 

Ant ežero šiltą ir tvanku. Van
duo lyg stiklas šviečia. Jokios 
Vilnelės. Žuvys kimba kaip pa
trakusios. Horizonte matosi 
tamsoki debesėliai. Grįžtame 
į namus papietauti. Apie mylią 
nuo namų, staiga ežeras pra
deda siūbuoti. Virš galvos at
siranda nedidelis, be jokio lie
taus debesėlis. Ir štai priešais 
atūžia dideli su baltomis viršū
nėmis vandens volai — bangos. 
Laivelis stoja piestu. Laiveliui 
atsimušus į bangą, vanduo le
kia per viršų ir nemažas van
dens kiekis patenka į laivelį. 
Lyg nuo didėlio kalno, bangos 
iškeltas laivelis, neria žemyn. 
Laivelio motoras pakimba ore 
ir nesiekdamas vandens “spie
gia” nesavu balsu. Motoras tik 
retkarčiais pasiekdamas van
denį labai lėtai iriasi pirmyn. 
O tą mūsų laivelį lyg mažutį 
šapalėlį mėto bangos į visas 
puses. s Moterys, užsidėjusios 
apsauginius rūbus, sėda Į lai-- 
vo idugną. Atsiranda baimė, 
kad vanduo gali visą laivelį už
lieti. Sušlampame iki paskuti
nio siūlo. Laimė, netoliese pa
sitaikė ir siaura Įlankėlė, ku
rioje vanduo nelabai bangavo.

Sukame į įlankėlę. Vargais 
ne galais pasiseka iš didžiųjų 
bangų “globos” išsprukti. Iš
lipę į krantą, sūnus vienas 
dar apie kelis šimtus 'metrų lai
mingai laiveli Įvairavo Į uostą. 
Ant kranto stovėjo kelios de
šimtys žmonių ir sekė mūsų 
kovą su įšėlusiomis bangomis.

Nepraėjus nei pusvalan
džiui, bangos apsiramina ir 
tik mažos Vilnelės vandens pa
viršiuje mirguliavo. Pasirodo, 
dideliame ežere reikalinga bū
ti labai atsargiems. Kitaip gali 

. net ir Čikagos gyvas nepasiek
ti. Bet iš kitos pusės šiek tiek 
teikia, ir pasididžiavimo ir to
ki nuotykį pergyvenus.

Į ČIKAGĄ
Po audros ir vėl meškerioja

me. Jie trys gaudo žuvį po žu
vies.. O aš vis vargstu, akis iš
plėtęs žiūrėdamas Į mano po 
ežerą Bambalą tąsanti sakarį. 
Vis dar tikiu didelę lydeką pa
gauti. Jau betemstant , nuė- 
nęs nuo kablio sakarį, mečiau 

.j ežerą ir piktas,, susukęs meš
kerę, sėdau važiuoti Į namus.

Sūnus ir žmona vis erzino, 
kad, girdi, įgudęs meškerioto
jas be jokios žuvies grįžta į Či
kagą. Tik marti mano nusimi
nimą suprato ir užtarė. Tikiu, 
kad kiekvienas meškeriotojas 
mano baisiąją, nesėkmę, tiesiog 
“tragediją”, pilnai supras. Tik 
ne meškeriotojas skaniai pasi
juoks.

CIVILIZACIJA SENIAI 
SMUNKA

Rašytojas, poetas ir literatu

“Jeigu mūsų civilizacija reiškia, I 
kad ji kontroliuoja gyvenimą,1 
kad užtikrinus nuolat didėjantį 
patyrimų lobyną ateities kar-. 
toms, meno vertybių nuopelnus, f 
tai civilizacija pradėjo smukti, 
dar 19-14 metais”. Jis tęsia sa-1 
vo teigimą: “žmonijos civiliza- f 
ei j a nuo 1914 metų iki II Pa-i 
saulinio karo egzistavo pavo
jingai sulopytos mados būdu”.

Poetas K. R. sako, jog mes 
dabar gyvename baimėje, kaip 
varlė užšokusi ant elektros vie
los

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

DOMI NINKAS WAISPARAS 

(VYSTHER)

Gyv. W753 Soe Wabash Ave-

p Mirė 1970 m. rugpjūčio 28 d., 
1:05 vai. ryte, sulaukęs’senatvės.

! Gimęs Lietuvoje, Telšių aps., 
| Alsėdžių parapijoj;
- Amerikoj išgyveno 57 metus. 

Paliko nuliūdę: 3 sūnėnai — 
Anthony Vysther* jo žmona 

r Anne, John Vysther ir Stanley* 
Wysther, jo žmona Sophie. Duk
terėčia Voilet Janulioniš; jos vy- 

L ras Anthony ir visų jų šeimos, 
f giminės: Bruno Platikis, jo šei- .

ma, Frank Pranskus ir Alice Ta
lis ir jų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami;

į Velionis buvo brolis mirusiųjų 
Jono ir Vincento.

Kūnas bus pašarvotas B vai.
Į Leonard koplyčioje, 10821 So..
I Michigan Avenue.

Pirmadienį, rugpiūčio 31 die- 
L ną 8:30-vai. ryto bus lydimas iš 
Į koplyčios į Visų šventųjų para

pijos bažnyčią, o po gedulingų 
Į pamaldų bus laidojamas Lietu- 
I vių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Domininko Waispa- 
I ro giminės, draugai ir pažįstami 
Į nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
į laidotuvėse ir. suteikti jam pas- 
i kutini patarnavimą ir atsisvei- 
I kinimą.
I Nuliūdę' lieka:
| Sūnėnai, dukterėčia ir
I giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo-
I nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
I CO 4-2228.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

» 
t 
t

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
dalyse:

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

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■KnbBc 7-8CT1

EUDEIKIS

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742 a

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago^
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave4 Cicero, III. Phone: OLympic 2-1OC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 3-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-2122 
|ei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK *NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Phone: YArds 7-19113354 So. HALSTED STREET

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

GEORGE F. RUDMINAS
’ 3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139
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19/0 m. rugpiūčio mėn. lo d., išgyvenęs 96 metus, numirė VilniujeMARCELINAS ŠIKŠNYS
ŠIAULĖNIŠKIS

pedagogas ,matematikas, rašytojas, publicistas, visuomenininkas, lenkų 
okupacijos metu ilgametis Vilniaus Vytauto Didžiojo Gimnazijos direk
torius. Gimęs 1874 m. gegužės mėn. 2 d. Notiniškių k., (Šiaulėnų vis., 
Šiaulių aps.

Skaudžiai išgyvendami gerbiamo ir mylimo buvusio direktoriaus ir 
mokytojo įnirtį, nuoširdžiai užjaučiame velionies dukrą Eleną Kruopienę, 
jos šeimą bei kitus gimines ir kartu liūdime.

Buvę Vilniaus Vytauto Didžiojo Gimnazijos 
auklėtiniai Čikagoje ir apylinkėse

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI >
SKELBKITĖS NAUJIENOSE



k Trafiko nelaimės mažėja
Nacional Saugumo Tarybos 

pranešimu, nuo praeitų 1969 
metų liepos mėnesio trafiko ne 
laimės JAV-bėse sumažėjo 3 
nuošimčiais. Praeitas liepos 
mėnuo buvo penktas iš eilės su 
mažiau žmonių vieškeliuose 
užmušimų negu buvo pernai 
per tuos pačius mėnesius. Sau 
gurno Taryba mano, kad šu- 
mažėjimas pasidarė dėl to, 
lead žmonės daugiau pradeda 
važinėti naudodamiesi tarp
valstybine vieškeliu sistema ir 
daugiau naudoja saugumo dir
žus.

Kiti trys gaujos nariai — 
William Troope, 22; Charles 
Bey, 25, ir Lee Jackson, 26 me
tų, buvo iš kalėjimo paleisti, 
kai “Black P Stone Nation” 
gaujos vadas Jeff Fort atnešęs 
grynais pinigais $7,000 užstatė 
už šiuos tris suimtuosius. Car- 
teriui išpirkti jis nebeturėjęs 
pinigų.

Pagal Amerikos teismų tvar 
ką grynais pinigais užtenka 
įmokėti tik dešimtąjį užstato 
nuošimtį. . ;

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED t- FEMALE 
Darbininkių Reikia

'f

Turtingas gaujų vadas
Teisėjas John Hechinger at

sisakė sumažinti iš $10,000 iki 
$5,000 užstatą dėl Tony Carter, 
*17, kaltinamą suokalbiu nužu
dyti detektyvą James Alfano, 
kurs iš pasalų buvo nušautas 
rugpiūčio 13 d. Carter yra lai
komas Cook apskrities kalėji
me.

Apskrities ligoninės 
apsauga

• Cook apskrities ligoninė 
ėmėsi priemonių apsaugoti 
nuo užpuolimų slauges, dakta
rus ir kitą personalą. Nuo pra 
eito ketvirtadienio du samdyti 
sargybiniai pasikeisdami sau
gos 3, 4 ir 5 automobiliams pa
sistatyti aikštes, kur dažniau
siai užpuolimai pasitaikydavo.

GENERAL FACTORY 
ASSEMBLERS — PACKERS

MEN AND WOMEN
(DAYS)

We have a few openings for exper
ienced Packers or Assemblers to join 
our small, rapidly growing food com
pany. Will assemble and pack bott
ler, cans, and cartons on packing line. 
Good work record required. Lots of 
overtime, Steady Work, and Good 

Benefits. Must speak English.
Apply or Call Before 12 Noon

GEORGE FERENZI

MILANI FOODS, INC.
4261 W. 40th ST.

'523-189z
(An equal opportunity employer)

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

DEL LIGOS PARDUODAMA KABINA 
IR RESTORANAS, modernus 4 kam
barių butas. Pramonės apylinkė, ge

ras biznis. Skambinti BI 7-1243.

TRUMPAI

NURSES WANTED
FullTihie: 7 A.M. to 3 P.M. anti 3 PM to if Pi M:

<■ ■* ALSO t -J4

With California Registration or eligible. Liberal Personnel
< I • policies. Write or call ‘ : -

PACIFIC GLEN HOSPITAL
712 So. PACIFIC AVE., GLENDALE, CALIF. 91204

- (213) ^41-5131 J ' : y
/ An Equal Opportunity Employer

— .ii-ii I——   ... _A \ >• _ -

EXPECTANT MOTHER ’’
NEEDS HOUSEKEEPER i

For cleaning & care of 4 children, 3 
school age. One block from transpor

tation in Glenview. ‘ Salary open.
Must spęak Ehglish. « 

724-8555 / c

WĄNTĘD 
CLERK — TYPIST

W. side small Loop Office, 
Salary Open, f 
Call 782-1344 ’

- ‘ «

REAL ESTATE FOR SALE 
Nan.al, žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
X IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

& U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

— Sgt. C. Anthony Dočkus 
baigė karo tarnybą Vietname 
ir yra paleistas į atsargą. Tar
navo parašiutininkų žvalgybos 
dalinyje, buvo du kartu sužeis
tas ir dekoruotas 10 medalių 
bei pasižymėjimo ženklais. 
Tėvai, gyveną, Broghton Parko 
apylinkėje iškėlė šaunias su
tiktuves. Jo žmona Alice vra 
makytoja Marijos aukšt. mo
kykloje. Uošviai Margevičiai, 
g\’v. Marquette Parke, taip pat 
iškilmingai sutiko savo žentą. 
Jis yra /baigęs aukštuosius 
mokslus. ? •

MOVING: 
Must sell Bridal 
Downers Grove 
$3,000 or make 

964-0561 between 8

Shop, 
area, 
offer, 
and 4

969-0272 anytime.
or

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis
320814 W. 95th St.

GA 4-8654
lire and Casualty Company

RUSTIC FENCING
Direct from Cedar Mill Farm.

Stockkade, rail, picket & cedar weave 
fences.

Farm phone KE 2-6752 
Chicago HI 5-0327

— June Stukonis yra išrink
tas Dariaus Girėno posto mote
rų cieneto pirmininkė. Kartu 
išrinktos ir įvestos j pareigas: 
Eleonora Laukis — vicepir
mininkė, Stella Micevich 

,2-ji vicepirm,,. Stella Karalai
tis — iždininkė, Virginia Shim- 
kus ir Helen Kareiva — sekre
torės, Janice Potacka — isto
rikė, Francis Mondike — ka
pelionu, Frances Balanda — 
ginklų seržante, Marie Galvidas 
ir Mary Radžiūkvnas — vėliav- 
nešės, Kathy Ojer — jaun. vi-

1 cepirm. Anksčiau pirmininkė 
buvo Sophie Navas.

Under New Management 
VERMETTE'S RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 

'4024 West 55th Street.
Daily Luncheon, Smorgasbord — Friday Night Only, (All you can eat) 

SMORGASBORD FEATURING — BABY LOBSTER
_ Sunday Breakfast 9 AM. — 12:30 P. M.
Family Style Dinners on Sundays 1P.M. — 7 P. M. 

581-1314 Your hosts, Bob, Stan & Bob.

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES QUARTERLY

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS Bridgeporto apylinkėje. 
Tel. FR 6-6436 arba 2464104

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ su 
3 miegamais butas suaugusiems Brid

geporto geroje apylinkėje.
. Tel. 8474318

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

A—2—Z
General contractor since 1955. New 
buildings & remodeling complete buil
ding service. Free estimates. Lie. 
& Ins. Banking terms available. 24 hr. 
emergency BOARD-UP and electrical- 
service. “One call brings them all”. 

436-6970

— Amerikos Legiono Dari
aus — Girėno Postas išrinko ir 
Įvedė į pareigas naują vadovy
bę: Jules Corbett — vadas, 
Kazimieras Stukonis"— vado 
pavaduotojas, Ričardas Tar- 
vid — adjutantas, Lawrence 
Graves — finansų sekr., Steve 
Gay —' kapelionas, Tony York
— istorikas, Raimondas Mika
lajūnas ir Paul Bagwell — na
riai tarnybai, John Girdvain
— ginklų seržantas, Louis Hay
es — ginklų sgt. asistentas, Vy
tautas Yasus — teisėjas, Dr. 
Steponas Biežis ir F. P. Le Van
— gydytojai. Paskutiniuoju pos 
to vadu buvo Frank Navas.

— Ford City Prekybos Cent
ras, 76-th ir Cicero Avė. skel
bia apylinkės meno mėgėjų 
varžybas dainavime, šokiuose 
ir kitokio estradinio meno sri
tyse grupėmis ar pavieniai. Re
gistracija baigsis rugsėjo 7 d. 
Blankai gaunami centro krau
tuvėse.

— Ona Užupytė — Mittskus, 
gyvenusi 1508 No. Leavitt Ave., 
mirė rugpiūčio 27 d. ir šian
dien laidojama Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Buvo veikli 
lietuviškose organizacijose šiau
rinėje Čikagoje.

Passbooks 

5'/z % 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

55,000 minimum
2 year certificate

INSURED

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

♦ Š. m. rugpjūčio men. 30 d., 
sekmadienį, vilniečių rengiamo
je gegužinėje (piknike) vienas 
atvažiavusių dalyvių laimės di
džiulį Andriulio gamintą, o St. 
Metriko padovanotą lietuvišką 
sūrį.

Gegužinėje veiks Antano Stan
kaus vad. baras, Idos Valauskią- 
nės svetainė. Automobilius tvar
kingai surikiuos Beinoriaus pa
tyrę vyrai. (Pr).

"MAIDS

Steady 5 days, per week
/Apply in person; .

• - -C. A.A- .
71E. MADISON

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS 

DtL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS \ 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas 

2212 W. Cermak Road Chicago, lit Virginia 1-T1X1

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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 Tverą.

(Sk).
i — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— SATURDAY, AUGUST 29, 1970

-------- ■----- ----—rr-TTr. ? zr.
ASSEMBLERS

Excellent working condition.
Paid holidays, i / 

Apply personnel deptx 
PATH - FINDER CO.

5445 No. ELSTON
■ ■. .■ --A:- -OA ■’ j?™.-a- .

HELP WANTED —• MALE 
Darbininku Reikia .

*

WE WANT WOMEN:
>IATE OPPBNWGS

- • .for;female folding -
' '■' MACHINE OPERATORS

We wilF train you.' With' or without 
experience. -Good-Hours. Steady em

ployment.
^' “Agoodplacetowork”.

AMERICAN ENVELOPE CO.7

3100 W. GRAND AVE.

826-5000
*

HELP WANTED — MALS 
Derbininitų Reikia

MAINTENANCE MAN/, . 1
With knowledge of amonia, systems, electrical,,-plumbing . 

.- and welding.'

Experience preferred; forafine meat packing company, 
near loop location, steady, day work.

.Call CA 6-6593
TED THOMAS -

MAINTENANCE Al AN , 
Sheet Metal Manufacturer needs a f ehdble’man Who Can Accept 

responsibilities. Must like variety of. maintenance work 
(equipment and building)!. - :

♦ Much work with pvertimeA.. .. .. . . .. .. ..
♦ Profit^ sharing and complete fringe benefits '
— —_ J ' ' ■ • / , Zk. ▼ A.

(One block East of Pulaskiand2blocksSouthofStevensonExpressway)
/

TRAINEES-
We are seeking ambitious, English 
Speaking gentlemen, to- train for a* 
career in Land Sales. No experience 
is necessary, but a sincere  ̂love of na
ture and outdoor activities iš an asset.
The prominent and respected firm of 
Boise Cascade Recreation Communi
ties is setting up a new Sales Division 
for the Chicago area, offering each 
trainee an opportunity to increase his 
income in pleasant surroinidingš. Our 
training program will also prepare 

you for your real estate license.
Age is no ifactor.
Call Mr. JUNKER

325-5800

BOISE CASCADE
RECREATION COMMUNITIES

An Equal Opportunity- Employer

MAINTENANCE
PACKAGING LINE 

MECHANIC
(DAYS)

Expansion has created this opportu
nity to join our small, rapidly grow
ing food company in a- skilled posi
tion. Will trouble - shoot, make re
pairs and adjustments on packaging 
equipment. Some experience with 
bottling equipment and Bartelt Ma

chines is required.
Top wages for experienced man with 
lots of overtime, fine benefits, steady 
work, and good working conditions. 
Bright future for the right man as 

we continue to grow.
Must speak ėnglish.

Apply or Call Before 12 Noon

GEORGE FERENZI

MILANI FOODS, INC.
4261 W. 40th ST.

523-1890
(An equal opportunity employer)

LAIKRODŽIAI I* MAtRMHfYBM 
PardartnM tr Tateyna* 

>644 w»rr rnttrr 
Tėti KEriMM

FACTORY HELP -j

J PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAVJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

JVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.
- MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

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

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

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
. .. ■ INSURANCE

CL 4-2390

LAIMĖ BELDŽIASI
Prie 29-tos ir Quinn išnuomojama su 
teise nupirkti 2 butai po 4 kambarius,;

gazu ir alyva šildomi.

Tik §100 mėnesiui.
Mokėjimas ^padengia mokesčius, nuo-V* • "• • « • • • w *šimčius ir apdraudą pirkiniui už

$9,500.

A

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?

PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po' 3 mie
gamus tvirtas mūras. Gražūs įrengi
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500. (

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

BIZNIO. MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gerą gatvė Marquette

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

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu mū
ra prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

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

4 BUTU MŪRAS. Nauja gazo šili- ’ 
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
garažas, gera vieta. Po derybų — 
$44.000,

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
., j rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 

i mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūninaifiįš paskolą, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas. ,4 ’

PUIKUS 3 BŪTŲ
Užteks ir labai mažo įmokėjimo už šį. 
gerame stovyje ir padėtyje pajamų 
jmūrą. Gražios su beržo kabinetais 
virtuves, jaukūs 35 pėdų salionai, vi-j • ••• - s ■ GERIAUSIAS NAMAS

Aukštos kokybės 7 kambariu Colo
nial tino mūras. Mes tikime, kad iis . . ... . ... - ,
Brighton Parko apylinkės vietoje. 4 

Idideli miegamieji. 2 Hollvwood vo- 
• nios, imontnotas indų plovėjas ir kros
nis. Ištaigingas pilnas beismantas su 
daug dalykų. Išvedžiota žolės laistv- 
mo sistema. 2 masinu garažas su ra- 

■BY OWNER 2 stores plus modern dio durimis. Viskas kaip gražiame 
2 car garage. Gas sapne. Laime .atrasite, naskambinda- 

heat. $35,000. Suitable for profes-.
' sional person. 3115 W. 71 St

Tel. HE 4-4820 -•

■ 1.212* rJsus centrinis oro vėsinimas. Geros pa-Į J^P^Rjamos,; labai puiki Brighton Parko 
E^including; yįgta Tokia proga . gali pasitaikyti

FOIL LAMINATIONS
119 MORELAND, ADDISON

CALL

RAY ROLE
7"' 543-6433

DRILL PRESS .
AND

MILLING- MACHINE 
tk it 1 ' .

Full time.

2323 ' NORTH: KNOX

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

♦•i ~ • Z.___  • x j., .litai nuo mes.UKiuie, hau ns
tod®* vra oats puikiausias labai eeroje

? ' .- (skambinkite stebukladariui. ------
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

■4% room apt.
mi stebukladariui. 

Skambinkite MJCHAETS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

SAVININKAS PARDUODA 5% kam- 
0, bariu 3 miegamų mūro bungalow.

7142 So. Central Park Ave.
Tet 735-3550

SAVININKAS PARDUODA 8 kamb. 
10 metų mūro narna Brighton Parke. 
$32,000. Tel. 3470973 no 6 vai. vak.
; ' arba savaitgaliais.

MŪRINIS NAMAS. Du gražūs butai. 
Platus sklypas. Geras garažas. Nau
jas gazo pečius. Marauette Parke.

; - Palikimas. Tel. 7784916.

REAL. ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosewbis kitur

SAVININKAS PARDUODA modernų 
6 butu su baldais namę. Liga verčia 
nardnoti Teiraukitės: Mr. & Mrs. 
Stanley Shaltis. Grand View Apart

ments. 732 -PARK AVE.,
HOT SPRINGS. ARK. 71901 

Tel. 623-5737.

BATŲ GAMINTOJAI
IR MEDŽIAGOS PARUOšĖJAI

• SUTVIRTINTOJAI rankomis
• SUTVIRTINTOJAI MAŠINOMIS

•: • CLICKER KIRPĖJAI.. ? ....
Mažas patyrimas pageidaujamas. 

PILNAS AR TIK DALINIS 
DARBO LAIKAS. 

Kalbėti ir suprasti angliškai. 

PARTY SHOES 
732 No. MORGAN 

MO 6^064

BODY & FENDER MAN
WANTED

AUTO REBUILDERS 
723-9662

7531 So. HALSTED ST.

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 

■ stogu rinas (gutters). Darbas atlle- 
APYNAUJTS 3 PUTU MORAS $i-lkamas greit s^Hnlngni ir garantuotai, 
ma gazn. alinminfiaus langai, nlatus • Apskaioavlmal nemokamai 

Turiu leidimus dirbti mieste Ir 
užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
>. HEATING * SHEEP METAL 

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

Tel: VI7-3447

PRICED TO SELL BY OWNER. Well 
keeped 2 flat brick. 7 and 6 rooms. 
Close to everyting. Laramie & Augusta 

vicinity. Call after 3 P. M.
.‘ 278-3722

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildvmas gazu. gara
žas. Marauette Parke. $52 000.

hima gazu. aliuminfjaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobilhi mūro garažas. Mar
quette Parke. $21000.

. GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nania šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke $54 500

50 PŪDU BIZNIO SKLYPAS. Mar- 
auette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina. x

NERIS REAL ESTATE 
. 3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

PERSONAL
Asmenų laike

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rina* ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus Iš lauko ir at
liekame “tuckpointing*' darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadaPAIEŠKOMAS ASMUO, kuris pildė
a. a. Juozo Pikelio, gyv. 3218 South 
Halsted St, pajamų mokesčius (In-;

come tax). Tel. OL fr€599. PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


